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Sammanfattning 
 

Bakgrund: Missfall är en vanlig komplikation i samband med en graviditet. Orsaken till 

missfall är flera och under ett pågående och hotande missfall finns ingen förhindrande 

behandling. Händelsen är ofta fysiskt odramatisk, men kan påverka föräldrarna emotionellt. 

Då det är kvinnan som blir fysiskt drabbad och därmed är patient, blir kvinnans partner i 

denna händelse ofta bortglömd. Både inom samhället och vården underprioriteras missfall och 

därmed kan upplevelsen hos föräldrar förbises.   

Syfte: Syftet med denna litteraturöversikt är att undersöka föräldrars upplevelse i samband 

med ett missfall. 

Metod: En litteraturöversikt som är baserad på tolv vetenskapliga artiklar. De vetenskapliga 

artiklarna är hämtade från databaserna Cinahl with fulltext, PubMed och Academic Search 

Premier. Vid sökningen efter relevanta artiklar har ändamålsenliga sökord använts. Dessa har 

varit: ”miscarriage”, ”miscarriage*” ”abortion, spontaneous”, ”spontaneous pregnancy 

loss”, ”pregnancy loss”, ”experience”, ”parents”, ”woman*”, ”women”, ”nurse*”, 

”partner”, ”partner*”, ”support”, ”social support” och ”Sweden”. Dessa artiklar har lästs 

igenom upprepande gånger vilket slutligen ledde till en sammanfattning som presenterade och 

identifierade likheter och skillnader studierna emellan. Sammanfattningen låg sedan till grund 

för resultatet.  

Resultat: Resultatet har presenterats i sex huvudkategorier. Den första kategorin är 

Upplevelsen av graviditeten och de första symtomen på missfall som berör känslor kring det 

framtida barnet och upplevelsen av chock samt förlusten av kontroll vid det inträffade 

missfallet. Den andra kategorin är Upplevelsen av missfall som en förlust som belyser 

missfallet som en förlust av ett barn och framtida förhoppningar. Den tredje kategorin är 

Föräldrars känslor efter ett missfall vilket behandlar olika känslor som föräldrar upplever 

efter ett missfall. Den fjärde kategorin är Upplevelsen av vården och personalens bemötande 

vilket berör betydelsen av ett gott bemötande under sjukhusvistelsen. I Samhällets påverkan 

på föräldrars upplevelse efter ett missfall belyses samhällets okunskap och attityd gentemot 

missfall. I Upplevelser av stöd från olika instanser förklaras vikten av ett stödjande socialt 

nätverk samt negativa och positiva erfarenheter rörande stöd från vården.  

Diskussion: Resultatet har anknutits till Cullbergs kristeori, Meleis transitionsteori, 

patientfokuserad vård och konsensusbegreppet människa. Resultatdiskussionen avslutas med 



  
 
 

 

 

att lyfta fram föräldrars liknande upplevelser i samband med ett missfall. Detta relateras till de 

rådande förväntningarna som finns på kvinnans partner och hur dessa förväntningar kan bli 

problematiska i förhållande till en jämställd vård.   

Nyckelord: Missfall, upplevelse, föräldrar, partner, sjuksköterska. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 
 

 

 

Abstract 

 
Background: Miscarriage is a common complication during pregnancy. There are several 

causes to miscarriage, and no preventive treatment is currently available during an active or 

threatening miscarriage. The event is rarely physically damaging, but may effect the parents 

emotionally. As it is the woman who is physically affected during a miscarriage, patient care 

tend to be focused on her, whereas the potential needs of the partner is often overlooked. 

Miscarriage remains a low priority within the healthcare sector and community alike, hence, 

the experiences of the parents are often disregarded. 

Aim: The purpose of this literature review is to explore parents' experience of a miscarriage. 

Methods: A literature review, based on twelve scientific papers. The papers have been 

collected from the databases Cinahl with full text, PubMed and Academic Search Premier. 

During the search for relevant articles have appropriate keywords been used. These were: 

”miscarriage”, ”miscarriage*”, ”abortion, spontaneous”, ”spontaneous pregnancy loss”, 

”pregnancy loss”, ”experience”, ”parents”, ”woman*”, ”women”, ”nurse*”, ”partner”, 

”partner*”, ”support”, ”social support” och ”Sweden”. These articles have been read 

repeatedly which ultimately led to a summary that presented and identified similarities and 

differences between the studies. The summary then formed the basis for the results.  

Results: The results are presented in sex main categories. The first category is the experience 

of pregnancy and the first symptoms of miscarriage, affecting feelings about the future child 

and the experience of shock and loss of control at the incident of miscarriage. The second 

category is the experience of miscarriage as a loss which highlights the miscarriage as the 

loss of a child and future hopes. The third category is Parents' emotions after a miscarriage 

which deals with various emotions that parents experience after a miscarriage. The fourth 

category is the experience of healthcare and treatment by staff  and the impact of good 

treatment during hospitalization. The Society's influence on parents' experience after a 

miscarriage highlights society's ignorance and attitude towards miscarriage. In Experiences of 

support from various instances, the importance of a supportive social network is explained, 

and negative and positive experiences related to the support of health care staff are presented.  

Discussions: The result has been linked to Cullberg's theory of crisis, Meleis transition 

theory, patient centered care and the consensus concept of man. The discussion is concluded 

by highlighting the common experiences by parents in the event of a miscarriage. This i 



  
 
 

 

 

connected to the existing expectations on the womans’ partner and how such expectations can 

be problematic in relation to equal care. 

Keywords: Miscarriage, experience, parents, partner, nurse.  
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1. Inledning 
Många drömmer om att någon gång i livet bilda familj. Att för ett par vänta barn kan innebära 

en stor lycka som medför förhoppningar inför framtiden för både kvinnan och hennes partner. 

Dock slutar inte alla graviditeter i förlösningen av ett barn. Missfall är en vanlig komplikation 

som för paret kan resultera i en kris men reaktionerna efter ett missfall är individuella och 

subjektiva. Att möta par som drabbats av ett missfall och som eventuell befinner sig i en kris 

är något som allmänsjuksköterskan arbetandes på exempelvis en gynekologisk avdelning eller 

akutmottagning, kommer att påträffa. Dessa möten ställer krav på omvårdnaden och den 

närvarande sjuksköterskan som bör ha kunskap om missfall och individers olika reaktioner i 

samband med detta för att på bästa sätt bemöta och vårda dessa individer.  

I vården är patienten, det vill säga i detta fall kvinnan, den person som är i fokus. När ett 

par drabbas av ett missfall tror vi att partnern i relationen ofta glöms bort. Författarna till 

denna litteraturöversikt blev genom tips från södersjukhuset intresserade av ämnet missfall 

och även nyfikna på vårt ovanskrivna antagande. Därför är vi intresserade av att i det här 

arbetet beskriva både kvinnan och hennes partners upplevelse i samband med ett missfall. 

 

2. Bakgrund 
2.1 Missfall 

I Sverige år 2012 föddes 112 283 barn (Statistiska centralbyrån, 2012). Vid de alla 

graviditeter som upptäcks är det uppskattat att cirka 15-20% leder till missfall och 90% av 

dessa inträffar före graviditetsvecka 13. Inom medicinsk terminologi används ordet abort för 

att förklara både ett missfall, som benämns som spontan abort och en provocerad abort som 

en självvald handling för att avbryta en graviditet (Stjerndahl, 2010). I denna litteraturstudie 

kommer därför ordet missfall att användas i betydelsen av att en spontan avbrytning av en 

graviditet har skett.  

World Health Organisation (WHO, 2001) definierar ett tidigt missfall som sker innan tolv 

graviditets veckor. En graviditet som avbryts mellan vecka 13-22 definieras som ett sent 

missfall. Missfallet sker via en utstötning av ett embryo eller extraktion av ett foster som 

väger 500 gram eller mindre. Avbryts graviditeten senare än vecka 23 benämns det som för 

tidig förlossning. De vetenskapliga artiklarna i detta arbete kommer dock enbart beröra 

graviditeter som avbryts innan vecka 23.  
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2.1.1 Symtom, diagnos och etiologisk förklaring 

De missfall som sker tidigare än vecka 13 är ofta omedvetna graviditeter och kan av kvinnan 

istället uppfattas som en kraftig menstruationsblödning (Stjerndahl, 2010). Symtomen vid ett 

missfall börjar för många som en blödning med eller utan smärta i ryggen eller i nedre delen 

av buken. Ett missfall kan diagnostiseras som komplett eller inkomplett (Rosebrink, Zekaj & 

Adolfsson, 2012). 

Diagnosen av ett missfall kan ske med hjälp av vaginalt ultraljud och mätning av humant 

koriongonadotropin i serum (S-hCG). Mätningen av S-hCG nivåerna i serum är till stor hjälp 

vid diagnosen, detta då mätningsvärdena vid en normal graviditet skall stiga kraftigt fram till 

graviditetsvecka 14 och om detta inte är fallet visar det på en icke genomförbar graviditet. 

Med det vaginala ultraljudet kan man bekräfta ett pågående missfall med hjälp av mätning av 

hjärtaktivitet hos embryot eller fostret, som då har upphört (Stjerndahl, 2010).  

Orsakerna till missfall är flera. Det vanligaste är att det befruktade ägget har en 

kromosomavvikelse eller annan defekt. Livmodern kan även ha påverkats av missbildningar 

eller sammanväxningar som i sin tur leder till att en graviditet ej är möjlig. Även infektioner, 

autoimmuna sjukdomar, rökning och hormonella sjukdomar är faktorer som spelar in och 

försvårar eller omöjliggör en graviditet (Rosebrink et al., 2012).  

 

2.1.2 Behandling av missfall 

Till pågående och hotande missfall finns det ingen behandling som kan förhindra den redan 

igångsatta processen. Tidigare rekommendationer om sängläge och vila har inte empiriskt 

visats ha någon effekt. Om efter diagnos ett levande foster och synligt koagel i livmodern 

visas kan möjligen undvikande av tungt arbete och sjukskrivning rekommenderas för att inte 

förvärra den redan existerade blödningen (Borgfeldt, Åberg, Anderberg & Andersson, 2010). 

Om missfallet diagnostiseras som komplett genom ultraljudsundersökning som identifierar 

en tom livmoder och en livmoderslemhinna som är mindre än 15 mm tjock, behövs ingen 

vidare behandling. Kvinnan kommer efter detta att ha blödningar i ett antal dagar. Ett 

inkomplett missfall har inträffat om cervix är öppen och pågående blödning kan upptäckas. 

En ultraljudundersökning visar en livmoderslemhinna som är tjockare än 15 mm och/eller 

icke existerande synliga graviditetsprodukter (Adolfsson, 2006).  

Vid ett inkomplett missfall finns det tre handlingsalternativ; kirurgi, exspektans och 

medicinsk behandling. Det kirurgiska ingreppet sker vanligtvis under narkos och är en 

fullständig och snabb tömning av livmodern. Vid en exspektans behandling tillämpas ett 

restriktivt förhållningssätt och därmed störs inte livmoderns naturliga förlopp av en eventuell 
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utstötning av graviditetsvävnaden (Stjerndahl, 2010). Kvinnan skall ges information om 

fortsatt blödning och smärta samt hur denna kan behandlas. För att förhindra infektion ges 

rådet att undvika att använda tampong, bada eller ha samlag så länge blödningen fortsätter. Ett 

andra besök inom 3-7 dagar planeras in för att undersöka om missfallet är komplett eller om 

det finns ett befintligt behov av att skrapning utförs (Adolfsson, 2006). Under den medicinska 

behandlingen framkallas en abort genom att livmodern stöter ut graviditetsvävnaden med 

hjälp av läkemedel och det vanligaste preparatet som används är prostaglandinanaloger 

(Stjerndahl, 2010). Den fysiska återhämtningen efter ett missfall har oftast ett okomplicerat 

och odramatisk förlopp (Evans, 2012).  

 

2.2 Emotionella konsekvenser av ett missfall hos kvinnan och hennes partner 

Frånsett den ofta odramatiska fysiska återhämtningsprocessen kan den emotionella inverkan 

efter ett missfall vara känslomässigt smärtsamt. Missfall kan betraktas som den mest 

smärtsamma formen av sorg. Detta därför att missfallet ofta är oväntat, nästan alltid är det 

svårt att förklara skälet till varför det sker och händelsen kan vara svår att gå vidare ifrån 

(Evans, 2012). Missfall har en fysisk och en emotionell inverkan på kvinnan och hennes 

partner och kan ha en unik innebörd för dem som individer och som par. Missfall anses ofta 

vara en osynlig förlust med efterföljande frånvaro av ritualer och riter. Förlusten utmanar 

förväntningarna på en fullgången graviditet och är associerad med känslor av personligt 

ansvar och skuld (Stratton & Lloyd, 2008). I Studier av både Brier (2008) och Wheeler (1994)  

rapporteras om känslor och tillstånd som depression, ångest, sorg, tomhetskänslor, 

hjälplöshet, skuldkänslor, låg självkänsla och ilska, vara typiska reaktioner i samband med ett 

missfall. 

Det finns förväntningar på att kvinnans sorg ska vara längre och mer intensiv än partnerns. 

Detta förklaras med att kvinnan fysiskt bär graviditeten och har en större psykologisk 

anknytning som resultat, vilket därmed bidrar till upplevelsen av en större förlust (Brier, 

2008). Det har hävdats att män knyter an till barnet så sent som efter födseln. Dock med 

dagens ultraljudsteknik då både mannen och kvinnan tidigt kan få en bild av det ofödda barnet 

och därmed visualisera det, har det diskuterats att en tidigare anknytning kan skapas hos 

mannen (Johnsson & Puddifoot, 1996). Anknytningsteorin som utvecklats av Bowlby (1969) 

baseras på den centrala roll som anknytning har i mänskliga relationer. Teorin lyfter fram att 

utvecklingen och förlusten av anknytning, som exempelvis genom graviditet och missfall, 

ofta följs av en rad av olika psykologiska reaktioner (Klier, Geller & Ritsher, 2002). 

Anknytningsnivån är beroende av individuella erfarenheter och vilken känslomässig 
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förbindelse personen har till den förlorade individen, objektet eller symbolen (Brier, 2008) 

och detta har visats i studier där reaktionerna efter ett missfall kan se olika ut hos olika 

individer. Reaktionerna kan baseras på vad föräldrarna anser sig ha förlorat eller tidigare 

upplevelser av förlust i livet (Brier, 2008; Wheeler, 1994). I artikeln skriven av Radwan 

Speraw (1994) beskrivs det hur kvinnor och män uttrycker samma sorts känslor av förlust och 

sorg efter ett missfall.  

 

2.2.1 Definition av föräldrar 

De flesta studier som undersökt upplevelsen av missfall har avgränsats till heterosexuella par, 

då med mest fokus på kvinnan. I dagens samhälle förändras ständigt familjekonstellationerna 

och samhällets tolerans växer gentemot homosexuell livsstil vilket i sin tur leder till större 

acceptans för denna grupp att bilda familj. Genom adoption, korta heterosexuella relationer 

och inseminationer kan lesbiska par bilda familj. På grund av svårigheterna lesbiska par kan 

möta på vägen från att bli gravida till ett faktiskt föräldraskap är det att anta att detta 

återspeglas i deras emotionella upplevelse av ett missfall (Wojnar & Swanson, 2006).  

Den generella bilden av två föräldrar är en moder och en fader. Trots denna traditionella syn 

förändras ständigt samhället och idag blir det allt vanligare med samkönade föräldrar 

(Andréasson, 2009). I denna litteraturstudie kommer definitionen av föräldrar därför att 

innefatta kvinnor, män, heterosexuella par och par bestående av två kvinnor.   

 

2.3 Samhällets och vårdens syn på missfall 

Missfall är en av de vanligaste formerna av komplikation i samband med graviditet och i och 

med den höga prevalensen så underprioriteras problemet av både samhället och sjukvården 

(Stratton & Lloyd, 2008). Många par räknar ett foster som en individ redan tidigt in i 

graviditeten och detta överses ofta av vårdpersonal som istället primärt fokuserar på de 

fysiska aspekterna av ett missfall (Evans, 2012). I studien av Caelli, Downic och Letendre 

(2002) där de undersökt 14 föräldrapars upplevelse av eftervård efter en förlust av ett framtida 

barn fann de att föräldrar rapporterar om flera föreställningar i samhället som kan relateras till 

bristande stöd till sörjande föräldrar efter ett missfall. En av dessa föreställningar är att en ny 

graviditet kan bota sorgen efter den tidigare förlusten. Den andra är att sorgen är 

tidsbegränsad och lättöverkomlig. I motsatt till denna samhällssyn känner många drabbade 

individer ett behov av information, orsak och prognos i flera år efter det inträffade missfallet.   

I Murphy och Philipins (2010) studie som undersökt vården av kvinnor inom en 

sjukhusinrättning efter ett tidigt missfall har de funnit att det finns begränsat med information 
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och omvårdnadslitteratur för sjuksköterskor angående om hur de ska bemöta och vårda 

patienter efter ett missfall. Bristen på en sådan typ av kunskap har redogjorts från patienter. 

Dessa redogörelser innehåller negativa upplevelser från sjukhusvistelser som berättar om 

vårdpersonal som haft dålig insikt i deras emotionella tillstånd och behov av stöd.  

Borgfeldt et al. (2010) påpekar att vårdtiden för en kvinna med ett pågående missfall är 

ofta en kort vistelse på sjukhus. Vanligtvis sker det inom ett dygn. På grund av de möjliga 

psykiska effekterna en sådan händelse kan innebära för det drabbade paret är det här viktigt 

för sjuksköterskan att fånga upp eventuella reaktioner och känslor. Författarna till denna 

litteraturöversikt har i relation till det ovan skrivna valt att beakta konsensusbegreppet 

människa. I Dahlbergs och Segestens (2010) bok benämner de konsensusbegreppet 

”människa” som ”patient”. I begreppet förstås patienter som individer, vilka befinner sig i ett 

sammanhang. Att som människa vara tvungen att definiera sig som patient kan vara en 

upplevelse som förändrar vardagen och som medför en känsla av obalans och sårbarhet. Att 

vara patient och sjuk innebär att vara utanför sitt vanliga sammanhang. För att minska känslan 

av sårbarhet är det här därför viktigt att individen kommer in i ett vårdande och således nytt 

sammanhang, så att välbefinnande och hälsa kan utvecklas. Borgfeldt et al. (2010) förklarar 

vidare att sjuksköterskan skall även informera och hjälpa paret att förstå det inträffade samt 

hänvisa dem vid behov till kurator eller psykolog. Det är av stor vikt att sjuksköterskan här 

uppmärksammar även partnern i relationen då denna också upplevt en förlust.  

 

 3. Problemformulering 

Missfall innebär en psykisk påfrestning för både kvinnan och hennes partner. Kvinnan 

påverkas även fysiskt av händelsen. Missfall kan för många par innebära en risk för det 

psykiska välmåendet, både för dem som individer och som par. Trots att det är en så pass 

vanligt förekommande komplikation vid graviditet blir den psykiska komponenten ofta 

förbisedd av samhället och vårdpersonal. I dagens samhälle och vård flyttas fokus från enbart 

patienten till att även inkludera närstående och den traditionella kärnfamiljen kan se 

annorlunda ut. De flesta redan existerande studier kring detta ämne har gjorts ur kvinnans 

perspektiv och med önskan om en vård där både patient och närstående uppmärksammas, är 

det av största vikt att införskaffa en bredare kunskap om upplevelsen av ett missfall, ur båda 

föräldrarnas synvinkel oavsett familjekonstellation.  
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4. Syfte 

Syftet med denna litteraturöversikt är att undersöka föräldrars upplevelse i samband med ett 

missfall.  

 

5. Teoretiska utgångspunkter 
Författarna till denna litteraturöversikt har valt att använda sig av två olika teoretiska 

utgångspunkter. Dessa är Cullbergs (2006) kristeori och Meleis (2010) transitionsteori. 

Teorierna har valts för att bredda perspektivet och förståelsen för hur ett missfall kan upplevas 

av föräldrar.  

 

5.1 Cullbergs kristeori 

I en livssituation där ens tidigare inlärda reaktionssätt och erfarenheter inte räcker till för att 

psykiskt bemästra och förstå den uppkomna situationen, kan ett psykologiskt kristillstånd 

uppstå. Det finns fyra aspekter som närmare beskriver krissituationen. Den första är vad som 

utlöser krissituationen. Den andra är vilken slags privat betydelse det har för individen. Den 

tredje aspekten som är viktig att ha kunskap om och ta i bejakande är i vilken aktuell 

livssituation individen befinner sig i. Den fjärde faktorn innefattar familjesituationen och de 

sociala förutsättningar som individen har tillgång till (Cullberg, 2006). 

    De psykologiska krisernas förlopp kan delas in i fyra faser; chockfasen, reaktionsfasen, 

bearbetningsfasen och nyorienteringsfasen. Chockfasen karaktäriseras av att individen 

försöker hålla verkligheten ifrån sig då individen har svårt att ta till sig och börja bearbeta det 

som skett. Under denna fas kan personen utifrån te sig opåverkad men upplever ett kaos 

inombords. Individen kan under denna tid ha svårt att minnas vad som skett eller sagts och 

detta kan bero på att personen ej är uppmärksam på sin omgivning. Reaktionsfasen innefattar 

en medvetenhet kring det som skett vilket gör att personens försvarsmekanismer mobiliseras. 

Här försöker personen hitta någon mening i det inträffade och strävar efter att kvarhålla 

situationen som den såg ut innan krisen utlöstes. De två första faserna ingår i det akuta skedet. 

I bearbetningsfasen har det akuta skedet avslutats. Individen börjar i det här skedet att blicka 

framåt och förnekelsen inför det som inträffat minskar successivt. Personen lär sig leva med 

de känslor erfarenheten fört med sig, är mottaglig för nya erfarenheter och återupptagandet av 

gamla aktiviteter sker. Nyorienteringsfasen karaktäriseras av att individen lever med det som 

inträffat som ett ärr, vilket betyder att det alltid kommer existera i minnet men det hindrar inte 

längre individen i dennes liv. Under förutsättningarna att personen har kunnat bearbeta krisen, 
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har självkänslan och förhoppningarna återställts och det inträffade görs sig endast påmint 

under korta perioder. En kris är en del av livet och efteråt kan många människor uppfatta 

denna som betydelsefull för framtiden. Kunskap om den enskilda individen kan hjälpa 

personer som möter människor i kris att förstå symtomen av psykisk karaktär som de 

krisdrabbade individerna uppvisar (Cullberg, 2006).     

 

5.2 Meleis transitionsteori 

Meleis (2010) definierar en transition som en passage från en relativt stabil tillvaro till en 

annan relativ stabil tillvaro och där processen har sitt ursprung i en förändring. Transitioner 

karaktäriseras av olika dynamiska skeden, milstolpar och vändpunkter. En transition utlöses 

när en avgörande händelse och förändringar sker inom en individ eller i dess omgivning. 

Transitionsupplevelsen börjar så snart en händelse eller förändring är upplevd av individen. 

Under sin livstid genomgår en individ många olika förändringar som kan komma att utlösa 

inre processer och det i sin tur kan komma att påverka personens hälsa, välbefinnande och 

förmåga att ta hand om sig själv. Meleis (2011) menar att sjuksköterskan ständigt under sitt 

dagliga arbete kommer i kontakt med individer som befinner sig i, förväntas eller avslutar en 

transition. Transitioner är därav en viktig komponent i sjuksköterskans område.  

Att gå från att vara gravid till att drabbas av ett missfall kan betraktas som en stor 

förändring i föräldrars liv. Som beskrivet ovan är det en förändring som utlöser en transition. 

Det är därför att anta att ett missfall startar en inre process som kan leda till en transition och 

därmed anses Meleis transitionsteori lämplig att använda i denna litteraturstudie. 

 

5.2.1 Meleis olika transitions typer     

Man kan dela in transitioner i tre olika typer som är relevanta för omvårdnad; 

utvecklingsbaserad, situationsbaserad och hälsa-sjukdomsbaserad. En utvecklingsbaserad 

transition innehåller exempelvis a.) från barn till vuxen som karaktäriseras av utvecklingen av 

identiteten med efterföljande problem så som exempelvis drogmissbruk, venerisk sjukdom 

och sexuella problem. b.) Från vuxen till gammal som medför gerontologiska problem 

relaterat till identitet, pension och kronisk sjukdom (Meleis, 2010).  

Det är otänkbart att utveckla och komplimentera sin identitet och roll utan en motpart att 

samspela med och därför kan en förändring ske inom den egna personen eller i dennes sociala 

sammanhang. En transition kan med andra ord ske inte enbart av en personlig förändring utan 

även då en roll-transition sker hos någon i personens absoluta närhet. Utvecklingstransitioner 
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som sker hos patienten själv eller hos dennes närstående är viktiga för vårdpersonal att 

uppmärksamma och bör förutses, utforskas och tas hänsyn till (Meleis, 2010).    

Situationsbaserade transitioner involverar individens omgivning och de redan existerande 

rollerna som förekommer. Exempel på detta kan vara tillkommande eller förlusten av en 

familjemedlem genom födelse eller död. Varje sådan situation kräver att de involverade 

rollerna i gruppen omprövas. En sjuksköterska spelar en stor roll i situationer som dessa. 

Transitionen från att inte vara förälder till att bli förälder har en välkänd kulturell och 

psykosocial betydelse, då den inkluderar stora förändringar både för personen själv och det 

sociala sammanhanget personerna är inkluderade i. Denna transition kan även komma att 

innehålla konflikter. Detta då det tillkommer en ny individ som kräver en omstrukturering i 

gruppens olika roller och problem kan uppstå om detta ignoreras eller förbises (Meleis, 2010).     

Hälsa-sjukdomsbaserad transitionen inkluderar rollförändringen från att gå från frisk till 

akut sjuk, frisk till sjuk, från sjukdom till hälsa och från frisk till kroniskt sjuk. I dessa 

transitioner kan inte patienten anses vara en isolerad enhet utan dessa förändringar måste 

utforskas och övervägas av vårdpersonal med åtanke för individens sociala relationer och nära 

anhöriga (Meleis, 2010). Meleis (2010) beskriver som ovan framställt tre olika transitions 

typer. I denna litteraturöversikt kommer dock fokus enbart vara på den utvecklingsbaserade- 

och situationsbaserade transitionen. Detta då dessa transitioner bäst passar ändamålet med 

detta arbete.   

 

6. Metod 

För att på bästa sätt kunna besvara syftet har en litteraturöversikt gjorts. Denna översikt har 

gjorts enligt Fribergs (2012) modell för en litteraturöversikt. En litteraturöversikt innebär ett 

sökande efter befintlig forskning inom ett specifikt kunskapsområde. Genom detta skapas en 

bild och sammanställning över det aktuella kunskapsläget inom det valda området (Friberg, 

2012).  

 

6.1 Datainsamling 

Datainsamlingen skedde med hjälp av kapitlet skrivet av Östlundh (2012). Sökningen av 

artiklarna genomfördes med hjälp av sökningar i databaserna Cinahl with fulltext, PubMed 

och Academic Search Premier. Det första steget i sökningen efter resultatartiklar var att skapa 

en översikt av det aktuella området som anspelade på syftet. Detta gjordes genom en bredare 

och undersökande sökning i de valda databaserna. Denna sökning gjorde att författarnas 



9 (35)  
  

 

kunskap fördjupades, vilket var nödvändigt för att kunna gå vidare i processen. Under arbetes 

gång har sökprocessen dokumenterats och finns presenterad i bilaga 1.    

Sökorden, som finns presenterade i bilaga 1, har sammansatts i olika kombinationer 

tillsammans med den booleska operatorn AND. Detta för att sammankoppla flera sökord. 

Orden har även trunkerats och översatts med hjälp av databasernas tesaurusar och 

ämnesordlistor. Östlundh (2012) skriver att tesaurusar och ämnesordlistor används i syftet att 

hitta sökord passande i databasen som används. Vid sökning utförs trunkering som 

hjälpmedel för att inkludera ordets alla böjningsformer.  

 

6.2 Urval och begränsningar 

Vid sökningen av artiklar gjordes ett första urval genom ett antal inklusion- och 

exklusionskriterier. Dessa presenteras nedan. Det efterföljande urvalet gjordes baserat på 

artiklarnas titlar och sedan abstract. Artiklarna som bedömdes vara av intresse lästes igenom 

med syftet att bedöma kvalitet och relevans. Kvaliteten av artiklarna avgjordes med hjälp av 

Friberg (2012) rekommendationer.   

 

6.2.1 Inklusionkriterier och exklusionskriterier 

I början av artikelsökningen gjordes ingen tidsbegränsning för att få en överblick av det 

aktuella kunskapsläget. Författarna hade avsikten att senare begränsa sökningen till artiklar 

publicerade de senaste tio åren i syftet att inkludera den senaste forskningen. Detta utfördes 

dock inte då det inte fanns tillräckligt med studier som besvarade författarnas syfte. Därför 

har ingen begränsning till publicerings år tagits i beaktande i denna litteraturstudie. För att 

avgränsa materialet till enbart artiklar ur vetenskapliga tidskrifter ur databaserna har 

avgränsningen peer rewiewed använts. Denna avgränsning kan säkra kvaliteten, men det 

behöver inte betyda att alla de artiklar som uppkommer är vetenskapliga (Östlundh, 2012). 

Detta har tagits i beaktning under sökningen i denna litteraturstudie genom att de icke 

vetenskapliga artiklarna uteslöts i en senare kvalitetsgranskning. Inga avgränsningar gällande 

språk har utförts, dock har enbart artiklar skrivna på engelska och svenska lästs. Två viktiga 

kriterier för att artiklarna skulle räknas med i resultatet var att studierna var baserade på en 

empirisk grund samt att syftet hade relevans relaterat till syftet i litteraturstudien. 

Vid den första insamlingen av artiklar, utifrån inklusion -och exklusionskriterierna, valdes 

17 stycken artiklar ut. Efter noggrann genomläsning och kvalitetsgranskning som följde 

Friberg (2012) anvisningar så kvarstod tolv stycken artiklar. De fem studierna som blev 

uteslutna under denna del av processen hade antingen ett för otydligt och dåligt beskrivet 
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syfte eller att artikelns metoddel var av bristande kvalitet. Elva stycken av dessa tolv artiklar 

som valdes har en kvalitativ ansats och den tolfte har både en kvalitativ och en kvantitativ 

ansats. Dessa tolv artiklar finns översiktligt presenterade i bilaga 2.  

 

6.3 Dataanalys 

Analysen skedde med hjälp av Fribergs (2012) beskrivning i tre steg. Det första steget 

innefattade genomläsning av de valda artiklarna upprepande gånger för att uppfatta 

sammanhang och innehåll i studierna. Författarna läste sex var av de utvalda artiklarna för att 

sedan återberätta innehållet för sin medförfattare. Författarna bytte sedan artiklar, för en andra 

genomläsning, detta för att säkerhetsställa förståelsen av artiklarnas innehåll. Steg två innebar 

identifiering av likheter och skillnader mellan de olika studiernas resultat. Detta gjordes 

genom att en gemensam skriftlig sammanfattning av varje studies resultat. Artiklarna lästes 

återigen för att jämföras med och verifiera den skriftliga sammanfattningen. Det sista steget, 

steg tre, resulterade i en sammanställning av resultaten mellan likheter och skillnader som 

visades i de olika vetenskapliga artiklarna. Ur sammanställningen arbetades olika teman och 

rubriker fram baserat på likheter, ord, kategorier och teman i de olika artiklarnas resultat. Från 

temana och rubrikerna kunde sedan författarna forma ett resultat som presenteras nedan.  

 

7. Forskningsetiska överväganden 

Vid urvalet av resultatartiklar har författarna av denna litteraturöversikt enbart inkluderat 

studier som har godkänts av en etisk kommitteé alternativt att ett etiskt resonemang har förts. 

Enligt Friberg (2012) är detta ett kriterie vid kvalitetsgranskning av en studie. Forsberg och 

Wengström (2013) påpekar vidare att innan ett forskningsprojekt påbörjas ska ett etiskt 

tillstånd vid regional eller lokal etisk kommitté sökas, alternativt att etiska överväganden 

presenteras. Detta för att kravet på att skydda de deltagande informanterna, där forskaren inte 

orsakar deltagarna men eller skada, ska vägas emot intresset för ny inhämtad kunskap. De 

flesta studierna har behövt översättas från engelska till svenska och under denna process har 

författarna haft i åtanke att ord och meningar kan komma att påverkas av författarnas 

förförståelse. Därför har författarna vid översättningen av artiklar försökt sätta sin 

förförståelse åt sidan för att öppna upp möjligheten för objektivitet. Författarna till arbetet har 

även presenterat allt påvisat resultat, både det som stödde och inte stödde vår förförståelse. 

Forsberg och Wengström (2013) menar att det är oetiskt att enbart presentera resultat som 

anspelar på forskarens egna åsikter. Som stöd vid översättningen av ord har även lexikon 
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använts. Artiklarnas ursprungsland kan även ha kommit att påverka resultatet. Detta därför att 

olika länders sjukvårdsystem och individers förväntningar på vården kan se olika ut. Detta har 

författarna under uppsatsprocessen reflekterat över och diskuterat omkring, vilket har 

utvecklats under metoddiskussionen.  

 

8. Resultat 
I denna litteraturstudie kommer resultatet presenteras nedan i sex huvudkategorier och två 

underkategorier som framkommit under analysen av artiklarna. 

 

8.1 Upplevelsen av graviditeten och de första symtomen på missfall 

Det har rapporterats att en graviditet medför glädje, förväntningar, fantasier, hopp och 

drömmar om framtiden hos båda föräldrarna. Förväntningarna inför ett kommande barn kan 

uttryckas i form av förändringar av livsstil, byte av boende och organisering inför födseln 

(Adolfsson, 2010; Gerber- Epstein, Leichtentritt & Benyamini, 2009; McCreight, 2004; Peel, 

2010). Gravida kvinnor upplever ofta en tidig anknytning till det växande fostret (Abboud & 

Liamputtong, 2003; Ancker, Gebhardt, Andreassen & Botond, 2012; Wojnar, 2007). 

Kvinnans partner kan i början av graviditeten ha svårt att visualisera det ofödda barnet. Dock 

har det visats att genom ultraljudsundersökning, där en klar bild över barnet visas, så kan även 

graviditeten och det ofödda barnet bli mer verkligt för den andra partnern (Puddifoot & 

Johnson, 1997). 

De första symtomen vid missfall är av fysisk karaktär hos kvinnan, så som vaginala 

blödningar och smärta i nedre delen av buken (Adolfsson, 2010; Murphy & Merrell, 2009). 

Samtidigt som kvinnan påverkas fysiskt, är upplevelsen även en intensiv och psykiskt 

påfrestande händelse (Abboud & Liamputtong, 2003; Adolfsson, 2010; Gerber- Epstein et al., 

2009; Wojnar, 2007). När en kvinna fått de första symtomen på ett missfall drabbas hon av 

chock och känslan av att inte ha någon kontroll över den egna kroppen infinner sig (Abboud 

& Liamputtong, 2003; Adolfsson, 2010; Adolfsson, Larsson, Wijma & Berterö, 2004; Gerber- 

Epstein et al., 2009). Det kan upplevas svårt för föräldrarna att förstå att de är på väg att 

förlora sitt framtida barn (Abboud & Liamputtong, 2003).             

 

8.2 Upplevelsen av missfallet som en förlust 

Studier har visat att vid ett missfall anser sig föräldrar ha förlorat ett barn, inte ett embryo 

(Adolfsson et al., 2004; Ancker et al., 2012). Det har även visats att utöver att förlora ett 

framtida barn, är förlusten av större och mer komplex karaktär. Den innefattas av förlusten av 
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drömmar, hopp, en familj, en berättelse och förväntningar (Adolfsson et al., 2004; Gerber- 

Epstein et al., 2009; McCreight, 2004; Murphy, 1998; Puddifoot & Johnsson, 1997). 

Förlusten försvåras även då den anses vara osynlig och ogripbar. Den osynliga dimensionen 

kan förstärkas genom avsaknaden av ritualer så som minnesstund och begravning av det 

förlorade barnet eftersom ritualer bidrar med ett erkännande av det inträffade (McCreight, 

2004). Förlusten kan även utmana kvinnans identitet som moder (Adolfsson et al., 2004; 

Gerber- Epstein et al., 2009). Detta har även visats i en studie som undersökt mäns upplevelse 

efter missfall där deltagarna ansåg att få barn var en viktig dimension av att vara normal och 

därmed hotade missfallet männens fadersidentitet (Murphy, 1998).  

För vissa föräldrar innebär missfallet en smärtsam och ångestfylld kris och känslan av 

förlusten kan vara svår att glömma flera år efteråt. Dock är detta inget generellt antagande och 

därför gäller det inte alla föräldrar som drabbas av missfall. Missfallet är en personlig och 

individuell erfarenhet och alla betraktar inte händelsen som en förlust (McCreight, 2004; 

Murphy & Merrell, 2009; Peel, 2010; Puddifoot & Johnson, 1997).       

 

8.2.1 Upplevelsen av sorg relaterat till förlusten 

Det har redovisats i studier att föräldrar som erfarit ett missfall gör uttryck för och upplever 

sorgereaktioner efter händelsen. Sorgen kan ses som en reaktion på förlust (Adolfsson et al., 

2004; McCreight, 2004; Murphy & Merrell, 2009; Peel, 2010). I en studie rapporterade alla 

deltagande kvinnorna att de sörjde över missfallet, dock på olika sätt. Vissa reagerade genom 

att gå in i sig själva och vara ensamma med sina tankar och känslor, medans andra tryckte 

undan sina känslor under dagarna och gav uttryck för de istället under nätterna. Kvinnorna i 

studien redogjorde för varierade känslor under sorgeprocessen, så som tårar, skratt och ilska. 

Vissa av deltagarna förstod att dessa känslor var kopplade till sorgen. En del av de intervjuade 

kvinnorna hade önskat mer tid att sörja över det förlorade barnet, men detta visade sig i 

studien inte vara möjligt då de inte fick tillåtelse eller hade möjlighet att vara frånvarande från 

deras arbeten (Adolfsson et al., 2004). Sorgen och förlusten har även beskrivits kunnat göra 

sig påmind då kvinnorna möter andra kvinnor i sociala sammanhang som är gravida och/eller 

har barn (Adolfsson et al., 2004; Ancker et al., 2012; Gerber- Epstein et al., 2009) och ett 

resultat av detta var att kvinnorna undvek sådana situationer (Gerber- Epstein et al., 2009). I 

studien av Adolfsson et al. (2004) var alla deltagare överens om att det är viktigt att samhället, 

deras närstående och vårdpersonal bekräftar och tar deras sorg på allvar.       
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8.3 Föräldrars känslor efter ett missfall 

Efter att ett missfall har bekräftats kan föräldrar känna många olika känslor. Dessa är bland 

annat skuld, sorgsenhet, depression, ångest och förlust (Adolfsson et al., 2004; Murphy, 1998; 

Murphy & Merrell, 2009). I en annan studie har även känslor som chock, förnekelse, 

hjälplöshet, hopp, ilska, sårbarhet, frustration, oro, lättnad och ensamhet rapporterats 

(Murphy, 1998). Känslorna av ilska och hjälplöshet bekräftas även i flera studier (Ancker et 

al., 2012; McCreight, 2004; Puddifoot och Johnson, 1997) och dimensionen av att känna sig 

ensam efter ett missfall har rapporteras i ytterligare en studie (Adolfsson et al., 2004). 

Föräldrarnas känslor efter händelsen har rapporterats inte bara vara närvarande i direkt 

anslutning till missfallet utan även att de existerade en längre tid efteråt (Abboud & 

Liamputtong, 2003; Adolfsson, 2010; Adolfsson et al., 2004; Gerber- Epstein et al., 2009; 

Murphy, 1998; Murphy & Merrell, 2009; Peel, 2010). I en artikel har det rapporteras att 

männen ansåg att deras kvinnliga partner hade starkare och mer intensiva känslor än de själva 

hade. Detta förklarades av männen i studien genom fysiologiska orsaker och däribland av 

hormoner (Murphy, 1998). Det föregående resultatet motsägs i artikeln av Puddifoot och 

Johnson (1997) där männen ansåg att deras känslor inte skiljde sig ifrån deras partner utan var 

av samma intensitet och styrka.  

Det har redovisats i studier att föräldrar upplevde missfallet som en händelse som gjort en 

märkbar skillnad på deras liv och förändrat dem personligen (Ancker et al., 2012; Gerber- 

Epstein et al., 2009; McCreight, 2004; Peel, 2009). I en av studierna uttryckte deltagarna att 

deras framtid raseras och känslor som meningslöshet och hopplöshet orsakat något som de 

liknade med en livskris (Ancker et al., 2012). I en annan studie rapporterade de tillfrågade om 

en efterföljande fas som karakteriserades av en känsla av anpassning och en rörelse mot en ny 

identitet (Murphy & Merrell, 2009). Kvinnor rapporterar även om att med förlusten av barnet 

kom även en känsla av att ha förlorat en klar och planerad riktning i livet (Gerber- Epstein et 

al., 2009).    

 

8.3.1 Upplevelsen av skuld 

För föräldrar har det visats vara viktigt att få en förklaring till varför missfallet sker 

(Adolfsson et al., 2004; Ancker et al., 2012; Murphy & Merrell, 2009). Om detta inte ges kan 

kvinnan konstruera egna förklaringar till varför missfallet skett, så som stress, ångest, rökning 

och mat och därmed skuldbelägga sig själv (Adolfsson et al., 2004), men det kan även 

resultera i att föräldrarna lägger skulden på varandra (Abboud & Liamputtong, 2003; Murphy 

& Merrell, 2009, Puddifoot & Johnson, 1997). Även män rapporterar om självanklagelse och 
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hur de ”borde gjort mer” för att förhindra missfallet (Abboud & Liamputtong, 2003; 

McCreight, 2004). Skuldbeläggningen kunde inte bara komma från föräldrarna själva, utan 

det har även visats att den omkringliggande omgivningen, så som t.ex. den närmaste familjen, 

kunde anklaga kvinnan för missfallet och därmed bidra till känslan av skuld (Abboud & 

Liamputtong, 2003; Abboud & Liamputtong, 2005). 

Missfallet ansågs av kvinnorna vara ett personligt misslyckande och kvinnorna skämdes 

över att det hade drabbat dem (Adolfsson et al., 2004; Ancker et al., 2012; Gerber- Epstein et 

al., 2009). Kvinnorna var arga på sig själva och betraktade att ansvaret var deras då det var 

deras kroppar som avslutade graviditeten (Adolfsson et al., 2004). Dock har det även visats att 

kvinnor i en studie försökte övertyga dem själva att förlusten av barnet inte var deras fel, i 

förhoppning att hantera förlusten bättre (Abboud & Liamputtong, 2005).  

  

8.4 Upplevelse av vården och personalens bemötande 

Från föräldrar som erfarit ett missfall har det har rapporterats om både positiva och negativa 

upplevelser av vården och dess bemötande. Majoriteten har upplevt vården som koncentrerad 

på den drabbade kvinnan och detta har medfört att den andra föräldern känt sig ignorerad och 

utesluten från det som skett. Man har ansett att vårdpersonal inte sett den andra föräldern som 

drabbad och därför har ingen hänsyn tagit till att även de haft ett behov av information och 

vägledning (Abboud & Liamputtong, 2005; McCreight, 2004; Murphy, 1998; Peel, 2010; 

Puddifoot & Johnson, 1997; Wojnar, 2007). Detta trots att de uttalat ett behov av stöd. Detta 

ledde hos flera individer till känslor av ilska och missnöjdsamhet (McCreight, 2004). Studier 

har visat att missfall har en låg prioritet när de anländer på sjukhusen (Adolfsson, 2010; 

Murphy & Merrell, 2009;). En konsekvens av detta har varit att föräldrar känt sig övergivna 

av vårdpersonal (Murphy & Merrell, 2009).  

I studier har det redovisats att kvinnor upplevt stor brist på information om vad missfallet 

inneburit (Abboud & Liamputtong, 2005; Ancker et al., 2012). Kvinnornas oro har inte mötts 

och trots önskan om efterföljande vård, så erbjöds inte alla det. Detta uttrycker flera av 

kvinnorna som en känsla av att inte bli tagen på allvar, inte vara sedd och ifrågasatt. Ett 

önskemål att någon från vården stannat upp och sett till deras behov av att prata och få ställa 

frågor förekom hos kvinnorna. Upplevelsen har resulterat i känslor av att deras missfall 

”endast varit ett av flera” hos vårdarna och att händelsen har varit något som skall klaras av så 

fort som möjligt (Ancker et al., 2012). Bristande information har även redovisats i en annan 

studie där det var många män som önskade mer information av vårdpersonal för att bättre 

kunna ta hand om sina partners i den efterföljande fasen (Abboud & Liamputtong, 2005).   
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 En positiv upplevelse av vården uppkom ur ett bemötande där föräldrar kände sig väl 

behandlade, upplevelsen hade blivit bekräftad och där de även hade blivit erbjudna 

känslomässigt stöd (McCreight, 2004). Dock finns det även studier som visar att upplevelsen 

av missfallet förvärrades av sjukhusvistelsen (Murphy, 1998) och andra studier som menar på 

att sjukhusvistelsen är en viktig del i föräldrars upplevelse av missfallet. Detta då den fysiskt 

markerar och avslutar kvinnans tidigare identitet som en gravid kvinna (Murphy & Merrell, 

2009). Positiva kontakter med vården och ett bra socialt stödnätverk har en inverkan på hur 

väl föräldrarna hanterar förlusten av barnet (Abboud & Liamputtong, 2005).  

 

8.5 Samhällets påverkan på föräldrars upplevelse efter ett missfall 

Föräldrar som genomgått ett missfall upplever att samhället överser deras förlust. Känslorna 

av förlust hade förvärrats på grund av andras förhållningssätt gentemot missfallet och hur 

dessa talade om förlusten (McCreight, 2004). Fraser från omgivningen om ”att det är bara att 

skaffa ett nytt barn” har rapporterats från den andra föräldern (McCreight, 2004; Puddifoot & 

Johnson, 1997) och detta har visats sig vara mycket upprörande och gjort att den andra 

partnern känt att sin sorg blivit negligerad (Puddifoot & Johnson, 1997, Wojnar; 2007). I 

studier har det även redovisats att en ny graviditet inte kompenserar för en tidigare förlust av 

ett barn (Adolfsson, 2010; Ancker et al., 2012). I en studie höll alla de deltagande kvinnorna 

med om att en del i svårigheten att komma tillbaka till ett vanligt liv låg i attityderna och 

skillnaderna i det omkringliggande samhället (Gerber- Epstein et al., 2009).   

Det har rapporterats att föräldrar tydligt upplever de olika förväntningarna från samhället 

angående deras reaktioner efter missfallet. Reaktioner från kvinnan är mer accepterade, 

medans om mannen visar reaktioner ses de många gånger som extrema (Puddifoot & Johnson, 

1997). 

 

8.6 Upplevelser av stöd från olika instanser 

Det har rapporterats att de informella källorna till stöd, som till exempel familjen och 

vännerna, är ett mycket gott stöd för de sörjande föräldrarna (Abboud & Liamputtong, 2005; 

Gerber-Epstein et al., 2009; Murphy, 1998). För kvinnan som drabbats av missfallet har det 

visat sig att stöd från sin moder eller systrar har varit av speciell vikt (Abboud & 

Liamputtong, 2005; Gerber-Epstein et al., 2009). Männen har även de rapporterat att 

kvinnliga medlemmar i familjen var stödjande för kvinnan men de nämnde inte sig själva i 

detta sammanhang (Abboud & Liamputtong, 2005). Studier har visat att föräldrar anser att det 

bästa stödet kom från personer som även de upplevt ett missfall (Adolfson et al., 2004; 
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Gerber-Epstein et al., 2009). Dock har stödet från vården visat sig ha brister (Murphy, 1998). 

I flera fall rapporterar föräldrar om ett inte tillräckligt sympatiskt och empatiskt bemötande 

från vårdpersonal (Adolfsson, 2010; Adolfsson et al., 2004; Murphy, 1998). Föräldrar har 

upplevt sig övergivna (Murphy & Merrell, 2009) och negligerade (Adolfsson et al., 2004). 

Den stressiga miljön på en kirurgisk avdelning där kvinnan vårdats för missfallet kan bidra till 

att kvinnans emotionella behov, samt ibland även hennes fysiska behov, inte bemöts adekvat 

(Murphy & Merrell, 2009). Den stressiga miljön kan även vara en bidragande faktor till att en 

stöttande relation inte infinner sig mellan föräldrar och vårdpersonal (Murphy, 1998). 

    Kvinnans partner var ofta den som upplevde sig vara den som tog på sig rollen som den 

stöttande parten efter ett missfall. Denne satte ofta sin egen sorg åt sidan och sörjde för sig 

själv. Partnern ansåg att omgivningens förväntningar på dem var att de skulle vara de starka 

och att de inte skulle ha något behov av att dela med sig av sina känslor eller att sörja 

(Abboud & Liamputtong, 2003; Abboud & Liamputtong, 2005; McCreight, 2004; Murphy, 

1998; Puddifoot & Johnsson, 1997; Wojnar, 2007). Att ta på sig den stödjande rollen för den 

andra partnern har även rapporterats vara svårt. Den andra föräldern ville hjälpa och stötta sin 

kvinnliga partner men visste inte hur han eller hon skulle göra detta (Murphy, 1998; 

Puddifoot & Johnson, 1997; Wojnar, 2007).  

Att få dela sin sorg och tala om det inträffade visade sig hos ha en positiv inverkan på den 

andra föräldern (McCreight, 2004). I studier som studerat mäns upplevelser har det visat sig 

att män kan uppleva det svårt att prata om sina känslor med manliga vänner. Vissa män ansåg 

att de var opassande att diskutera missfallet och sina känslor med andra utifrån, då de ansåg 

att dessa ändå inte skulle förstå deras situation. Även om männen betraktade sina manliga 

vänner som ett gott stöd så nekade männen till att de pratade om missfallet med dem (Abboud 

& Liamputtong, 2005; Puddifoot & Johnsson, 1997). Stödgrupper där män har kunnat söka 

stöd av andra män i liknande situationer har visat sig ge positiva effekter (McCreight, 2004). 

 

9. Diskussion 

9.1 Metoddiskussion 

Litteraturstudien bestod av tolv artiklar, varav elva av dessa hade en kvalitativ ansats och en 

hade både en kvalitativ och kvantitativ ansats. Detta urval kan ses som både en styrka och en 

svaghet i denna översikt. Forsberg och Wengström (2013) anser att fördelen med att använda 

både kvalitativa och kvantitativa artiklar är att det undersökta fenomenet kan besvaras ur olika 

synvinklar. Bristen på kvantitativa studier kan därför vara en svaghet. Författarna har dock 

besvarat sitt syfte med hjälp av övervägande kvalitativa studier. Detta beslut baserade vi på 
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vad Segesten (2012) menar är syftet med kvalitativa studier som är att undersöka personers 

upplevelser och erfarenheter omkring ett valt fenomen. Detta kan efter en studie leda till en 

ökad förståelse för personens känslor och livssituation. Vårt syfte har haft till avsikt att 

undersöka föräldrars upplevelse i samband med ett missfall och därmed har kvalitativa studier 

varit passande.   

Elva av de utvalda resultatartiklarna var skrivna på engelska, och den tolvte var skriven på 

svenska. Större delen av materialet har därmed behövt översättas. Då ingen av författarna har 

engelska som modersmål, kan översättningen ha kommit att påverkas av författarnas 

förförståelse och sedermera gjort inverkan på resultatet. Trots att författarna har försökt att 

förhålla sig objektiva under arbetets gång är detta en svår uppgift i praktiken. Dahlborg 

Lyckhage (2012) menar att forskare aldrig är neutrala. Detta för att de omedvetet påverkas av 

sitt vetenskapliga paradigm och personliga synsätt. Ytterligare en svaghet i denna 

litteraturöversikt är att från början hade vi till avsikt att använda oss av studier publicerade de 

senaste tio åren. Östlundh (2012) menar att finns inget intresse av äldre material, bör en 

avgränsning i tid göras då vetenskapligt material är färskvara. Dock var detta inte möjligt då 

det vid sökningen visade sig att nyligen gjord forskning som anspelade till vårt syfte inte var 

tillgänglig. I och med detta har äldre artiklar inkluderats i resultatet. Författarparet har 

emellertid diskuterat om detta kan ha påverkat utgången av resultatet, då det är ovisst om 

upplevelsen av missfall förändras i förhållande till när studierna är utförda. De har även visats 

under arbetets- och analysprocessen att de äldre och nyligen publicerade artiklarna visat sig 

ha liknande resultat. 

Resultatartiklarnas ursprungsland kan även de ha kommit att påverka resultatet. Detta då 

sjukvårdsystem, förväntningar och tillgång till vård kan variera i olika delar av världen och 

därmed påverka individers upplevelse av vården och dess bemötande. Den breda geografiska 

spridningen på artiklarnas länder har dock inte vistas ha en signifikant relevans, då föräldrar i 

många studier rapporterat om liknande upplevelser oavsett land och världsdel. Detta kan även 

vara en styrka i arbetet då en sjuksköterska arbetandes i Sverige dagligen möter individer från 

olika kulturer. Denna kunskap kan hos sjuksköterskan bidra till en bredare förståelse för 

individer med olika religion och etnicitet. Resultatet är därmed baserat på studier gjorda i 

Australien, Israel, Kanada, Storbritannien, Sverige och USA.  
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9.2 Resultatdiskussion  

9.2.1 Missfallet som en kris 

Resultatet presenterades i sex teman varav det första av dess teman belyser upplevelsen av 

graviditeten och de första tecknen på ett missfall. I detta tema rapporterar ett antal föräldrar 

om att missfallet upplevs som en psykiskt och intensiv händelse och upplevelsen av chock 

inträffar när missfallet sker. Detta kan förstås utifrån Cullbergs (2006) teori om krisreaktioner 

där den första fasen är chockfasen då individen har svårighet att ta in och bearbeta det som 

hänt. I en efterföljande fas upplevde föräldrar sorg, då de ansåg sig ha förlorat ett framtida 

barn. Båda föräldrarna kunde även skuldbelägga sig själva eller varandra. Dessa reaktioner 

ingår i nästkommande fas, reaktionsfasen. I reaktionsfasen är orealistiska skuldkänslor ett sätt 

för att finna en mening i det skedda. Kriser och dess faser är en förutsättning för 

självkännedom och utveckling men de kan också vara en utgångspunkt för livslång psykisk 

ohälsa. För att individen ska kunna gå vidare i krisen till de två sista faserna, bearbetning och 

nyorientering, är målet för vårdaren att stödja den drabbades egna resurser (Cullberg, 2006). 

Att som vårdpersonal ha kunskap om krishantering kan bidra till att individer i en eventuell 

kris får adekvat hjälp med att bearbeta och gå vidare. Cullberg (2006) menar att det har visats 

sig att personer som i sitt yrke ofta möter personer i krissituationer och som saknar teoretisk 

kunskap, lätt kan försumma patienten och dennes behov genom att fokusera på fysiska 

symtom. Eide och Eide (2009) anser att individer i kris har behov av någon att dela tankar och 

känslor med, stöd och medmänsklig kontakt. För att patienten på bästa sätt ska kunna 

bemästra situationen och bearbeta reaktioner är god kommunikation mellan vårdpersonal och 

patient en avgörande faktor. I vårt resultat rapporterar föräldrar om att de ej känt sig 

individuellt behandlade utifrån deras behov och fokus från vårdpersonal har legat på de 

fysiska symtomen.  

 

9.2.2 Missfall som en transition 

Murphy och Merrell (2009) som har utgått från Meleis, Sawyer, Im, Hilfinger- Messias och 

Schumacher (2000) transitionsteori menar på att vid ett missfall inrymmer transitionsteorin en 

bredare variation på känslor, utöver reaktioner som sorg. Transitionsteorin ger möjligheten till 

vissa föräldrar att se missfall som en sorg, men den tillåter även känslor som lättnad kopplad 

till händelsen. Teorin öppnar även upp för känslor som ambivalens, ångest, ilska och 

depression, men dessa känslor kan karakterisera en transition och inte nödvändigtvis klassas 

som en sorgeprocess. Resultatet i detta arbete visar på att i samband med ett missfall kan en 

sorgereaktion uppstå. Reagan (2003) stödjer detta och menar på att det mest framträdande 
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synsättet på missfall är att det betraktas som en sorg av individer som drabbas. Resultatet är 

dock inte generaliserbart då det fanns föräldrar i författarnas resultatartiklar som inte 

uppfattade förlusten som en sorg och inte var märkbart påverkade av händelsen. Genom att 

som vårdpersonal istället betrakta dessa olika reaktioner ur ett transitions perspektiv, kan 

möjligheten ges att uppfatta vad föräldrar har behov av.  

I resultatet har det redovisats att föräldrar önskat stöd av vårdpersonal i samband med 

missfallet, men inte erhållit detta. Detta har resulterat i att föräldrarna känt sig övergivna. En 

negativ erfarenhet av sjukhusvistelsen har visats i resultatet kunna förvärra upplevelsen av 

missfallet. Meleis et al. (2000) beskriver att en viktig del i sjuksköterskans arbete är att hjälpa 

patienter utveckla hälsosamma transitioner. Murphy och Merrell (2009) påpekar att för 

vårdpersonal är det viktigt att förstå att individer som genomgår transitioner påverkas av 

upplevelsen och bemötandet från sjukvården och att detta kan främja eller hindra deras 

möjlighet att bearbeta transitionen. Det har framkommit i resultatet att en positiv upplevelse 

av vården är en stor del i hur väl föräldrarna hanterar missfallet. För att på bästa sätt möta 

förälder i deras individuella upplevelse och den eventuellt uppkomna transition de befinner 

sig i, är det av största vikt att som vårdare bortse från egna föreställningar kring vad ett 

missfall kan innebära känslomässigt. Nedan kommer resultatet diskuteras utifrån 

transitionsteorins olika delar och åtgärder. 

I forskning framkommer att den utvecklingsbaserade transitionen som fått mest 

uppmärksamhet handlar om att bli förälder. Den markerar tydligt en rolltransition som 

förekommer i den naturliga utvecklingen hos individer (Schumacher & Meleis, 2010). I 

resultatet av det här arbetet har det framkommit att en graviditet för föräldrar medför olika 

känslor, förväntningar samt drömmar inför framtiden. Att för ett par förväntas bli föräldrar 

kan innebära en ny identitet, från att gå från att vara barnlösa till att bli föräldrar, vilket kan 

kopplas samman till en utvecklingsbaserad transition. När dessa förväntningar inte införlivas 

på grund av ett missfall kan en känslomässig reaktion uppstå. Schumacher och Meleis (2010) 

menar att transitioner kan medföra olika känslor så som bland annat ångest, frustration, 

depression och ensamhet. Dessa känslor har även redovisats av föräldrar i litteraturöversiktens 

resultat. Schumacher och Meleis (2010) skriver även att individer kan ha olika förväntningar 

på transitioner och dessa påverkar upplevelsen av transitionen. Förväntningarna influeras av 

tidigare erfarenheter. I resultatet har det framkommit att föräldrar anser att förlusten påverkat 

dem och deras liv i olika utsträckning. Vad denna skillnad beror på har inte framkommit i 

resultatet, dock diskuterar även Adolfsson (2010) att tidigare erfarenheter i människors liv 

kan komma att påverka dennes upplevelse av missfallet. I studien framkom det att deltagare 
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som tidigare hade erfarit dödsfall inom familjen kunde drabbas hårdare känslomässigt av det 

skedda missfallet. Händelsen kunde förvärra en ofärdig sorgeprocess eller ge informanten en 

återblick till tidigare dödsfall.  

Situationsbaserad transition innefattar bland annat tillkomsten och förlusten av en 

familjemedlem. Detta kan därmed sammankopplas till det rapporterade i resultatet om att 

föräldrarna anser sig ha förlorat ett framtida barn och inte enbart ett foster. I samband med 

föräldrarnas upplevelse av förlust rapporterar de även om bristen på erkännande rörande de 

dem anser sig ha förlorat. Schumacher och Meleis (2010) uttrycker att stöd från 

sjuksköterskor och stödgrupper är identifierade som viktiga i samband med transitioner. Om 

stödet och kommunikationen med vårdpersonal är av bristande karaktär kan detta leda till att 

individen i en transition upplever känslor som ilska och missnöjdsamhet. Detta kan relateras 

till resultatet där föräldrar redovisar om bristande stöd och information från vården. 

Vårdpersonalen har bidragit till att känslan av förlust förvärrats och föräldrarna upplevt 

missnöjdsamhet och ilska. Även stöd från informella källor, så som familj och vänner, har 

föräldrar rapporterat vara viktigt. Detta överensstämmer med vad Schumacher och Meleis 

(2010) anser gällande individer i transition och vikten av socialt stöd från familj, vänner och 

omgivningen. 

 

9.2.3 Hur sjuksköterskan kan stödja en hälsosam transition  

Transitionsteorin kan bidra med kunskap om åtgärder till sjuksköterskan arbete så att denna 

kan hjälpa patienter att genomgå hälsosamma transitioner. Schumacher och Meleis (2010) 

definierar tre sådana åtgärder. Den första åtgärden är bedömning av beredskap som kräver en 

genomgående förståelse av patienten. Bedömningen inkluderar en individuell profil av 

patientens beredskap inför en transition och utvärdering av vilka resurser patienten har 

tillgång till i sin omgivning och inom sig. Detta liknar Dahlberg och Segestens (2010) 

beskrivning av konsensusbegreppet människa, där individen som är i behov av vård är den 

centrala punkten och där dennes närstående inkluderas och ses som en resurs för att stödja och 

främja dennes hälsoprocesser och utveckling. I både transitionsteorin och konsensusbegreppet 

människa är individen i konstant samspel med omgivningen. Meleis (2011) menar att den 

omkringliggande omgivningen påverkar människor i eller till transition. Hur människor 

hanterar transitioner och hur de påverkas av omgivningen är en fundamental fråga inom 

omvårdnad. I resultatet har det framkommit att partnern till kvinnan känt sig exkluderad av 

både vården och sin egna sociala omgivning och att ha ett bra socialt stödnätverk och en 
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positiv kontakt med vården, har visat sig vara av största vikt för föräldrars förmåga att hantera 

förlusten av det framtida barnet. 

Schumacher och Meleis (2010) menar att det andra åtgärden är att förbereda patienten 

inför transitionen och utbilda denna om situationen individen står inför. I resultatet har det 

rapporterats från både kvinnan och hennes partner om bristande information i samband med 

missfallet och detta har lett till känslan att inte bli tagen på allvar, missnöjdsamhet och att bli 

översedd. Om missfallet skulle betraktas som en transition skulle den andra åtgärden ge 

föräldrar utbildning, information och förberedelse i samband med missfallet. Det som då har 

rapporterats i resultatet angående föräldrar som ej får en förklaring till varför missfallet har 

skett och därefter skuldbelägger sig själva, skulle eventuellt kunna undvikas med hjälp av 

denna åtgärd.  

Schumacher och Meleis (2010) identifierar den tredje åtgärden som berör utökningen av 

individens roller. Meleis (2010) menar att roller kan förändras, förloras och förvärvas. När 

detta sker kan de nya rollerna bli otillräckliga för individen. Om detta kan identifieras kan 

strategier för klargörandet och tagandet av roller utvecklas till ett förhållningssätt som 

minskar, lindrar eller förhindrar den nya rollens ofullständighet. I resultatet har det 

framkommit att kvinnans partner ofta tar på sig den stöttande rollen i samband med missfall 

och detta rapporterades vara svårt, då de inte visste hur de skulle stötta på bästa sätt. Denna 

roll kan även innebära att partnern bortser från sina egna eventuella reaktioner och känslor. 

Med hjälp av den tredje åtgärden skulle sjuksköterskan kunna identifiera partnerns roll och 

hjälpa denna att utveckla ett förhållningssätt som kan lindra, förhindra eller minska den nya 

rollens ofullständighet. Meleis et al. (2000) anser att för patienter och deras närstående är 

sjuksköterskor de som i första hand är närvarande när de går igenom en transition. Patienten 

och dennes närstående kan uppleva förändringar och nya krav i det dagliga livet efter en 

transition och detta bör sjuksköterskan vara lyhörd inför. Då missfall kan ses som en 

transition kan sjuksköterskan använda sig av de tre åtgärderna för att förbättra vården för 

föräldrar i samband med ett missfall.  

 

9.2.4 ”Vi är drabbade båda två” 

I resultatet har det framkommit utifrån vår definition av föräldrar, som är kvinna, man, ett 

heterosexuellt par och ett par bestående av två kvinnor, att upplevelsen och känslorna av ett 

missfall oavsett kön och familjekonstellation, var liknande. Majoriteten av deltagarna i de 

olika studierna upplevde missfallet som en känslomässigt omvälvande händelse. I resultatet 

har det även framkommit att partnern till kvinnan ofta känner att förväntningar finns på denna 
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att ta på sig den stöttande och starka rollen och därmed förbises denna individs behov av stöd 

och hjälp. Ytterligare en intressant aspekt att belysa i samband med ovan skrivna är att i de 

två artiklar som undersökt lesbiska och bisexuella pars upplevsele av missfall har det 

framkommit att partnern till den biologiska mamman tar på sig den traditionella ”manliga” 

rollen vid händelsen. I denna roll har hon upplevt liknande känslor som manliga deltagare i 

andra studier. Määttä och Öresland (2009) anser att den traditionella ”manliga” rollen kan ses 

som ett resultat av den dominerande mans- och kvinnosynen i samhället där vi antar att 

kvinnor och män ska bete sig och agera efter en föreliggande norm. Ekstrand och Saarnio 

(2010) menar att detta synsätt även är ett problem inom vården där vårdare omedvetet 

placerar människor i olika genusfack och detta leder till en icke jämställd vård. 

Socialstyrelsen (2004) definierar en jämställd vård som vård av god kvalitet på lika villkor till 

män och kvinnor, oavsett socioekonomisk bakgrund, etniskt ursprung och ålder. Som ovan 

beskrivet och funnet i resultatet finns det ett behov hos båda föräldrarna av informellt och 

formellt stöd. Som ett första steg i det formella stödet bör vårdpersonal anpassa vården vid 

missfall utifrån synsättet att båda föräldrarna är drabbade.  

I denna litteraturöversikt har vi inte haft till avsikt att göra en jämförelse mellan de 

drabbade föräldrarnas upplevelse av missfall. I majoriteten av studierna har det heller inte 

visats på väsentliga skillnader dem emellan. Frånsett detta har det i andra studier redovisats 

skillnader mellan kvinnor och mäns reaktioner. I studien av Kong, Chung, Lai och Lok 

(2010), där de undersökt och jämfört mäns och kvinnors olika reaktioner över ett års tid efter 

ett missfall, har de funnit att män direkt efter ett missfall rapporterar höga nivåer av allmän 

psykisk påfrestning. Detta gäller även för kvinnorna. Dock sjunker dessa nivåer signifikant 

för männen under de första månaderna, medan kvinnornas psykiska påfrestning kvarstår 

under en längre tid. Studien av Serrano och Lima (2006) påvisar liknande resultat, där män 

också sörjer efter ett missfall, men inte i lika hög grad och intensivt som sin partner. Dessa 

studier har dock inte undersökt skillnaden i homosexuella par. Författarparet till denna 

litteraturöversikt menar att skillnaderna som påvisats i diskussionen, styrker vårt resonemang 

om att upplevelsen av ett missfall är en subjektiv och personlig händelse och bör bemötas 

därefter.     

 

10. Kliniska implikationer  
En tidigare uppsats på skolan och mycket av den redan publicerade forskningen fokuserar på 

kvinnans upplevelse av ett missfall. Vi ville bredda perspektivet och därmed inkludera 

kvinnans partner och dennes upplevelse. Detta för att vi anser att en god vård efter ett missfall 
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inkluderar båda föräldrarna då de båda har mist ett framtida barn. Resultatet i denna 

litteraturstudie visar att upplevelsen av missfall kan vara en traumatisk upplevelse för vissa 

föräldrar. Upplevelsen är dock subjektiv och innefattas av en rad olika känslor. Resultatet 

visar även att upplevelsen av ett missfall, på grund av att den höga prevalensen, ofta förbises 

fysiskt, psykiskt och emotionellt av vårdpersonal. Sjukhusvistelsen har visats ha en betydande 

roll för föräldrars upplevelse och möjlighet att bearbeta händelsen. Att som sjuksköterska då 

ha kunskap om båda föräldrarnas möjliga reaktioner i samband med ett missfall och även en 

kännedom angående kristeori och transitionsteori kan enligt oss bidra till en ökad förståelse 

vilket i sin tur kan främja vårdrelationen och bearbetningen av upplevelsen, för båda 

föräldrarna.   

 

11. Framtida forskning 
Under utförandet av denna litteraturöversikt visade det sig att det fanns begränsat med 

forskning som undersökte upplevelsen av missfall utifrån ett manligt och hbt-perspektiv. 

Trots att resultatet visar på liknande upplevelser oavsett kön och sexuell läggning, skulle det 

vara högst intressant att ytterligare beredda och belysa upplevelsen av ett missfall utifrån alla 

berörda individers perspektiv. Att i ny forskning flytta fokus från enbart den fysiskt drabbade 

kvinnan, till att se båda föräldrarna som drabbade, kan förhoppningsvis öppna upp för ökad 

förståelse för parets upplevelse av missfall i både vården och i samhället. Författarna till 

denna litteraturöversikt rekommenderar även framtida uppsatser att belysa och jämföra olika 

köns upplevelser i samband med ett missfall.         
 

12. Slutsats  
Litteraturöversiktens resultat visar att ett missfall är en subjektiv händelse som kan komma att 

utlösa olika känsloreaktioner, där föräldrar önskar stöd utifrån sina individuella behov.  

Vidare framkommer i resultatet att sjukhusvistelsen och vårdpersonalen har en betydande roll 

i föräldrars upplevelse av missfall. Bemötandet från vården påverkar hur väl föräldrarna 

kommer att hantera förlusten och bearbeta den. Föräldrar har rapporterat om både goda och 

dåliga bemötanden, där ett gott bemötande karakteriseras av att de hade känt sig sedda och 

deras upplevelse hade blivit bekräftad av vårdpersonalen. Dock framkom det att majoriteten 

av deltagarna i studierna hade negativa upplevelser från sjukhusvistelsen. Det innebar för 

föräldrarna att de kände sig övergivna och översedda. Upplevelsen av att ha blivit åsidosatt 

finns rapporterad hos båda föräldrarna. Kvinnan upplevde ofta att hennes fysiska behov blev 
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tillfredsställda, medans de emotionella behoven inte blev tillgodosedda. Kvinnans partner 

upplevde sig i många fall exkluderad utifrån händelsen och kände sig ofta tvungen att ta på 

sig rollen som stark och stöttande och därmed blev hans eller hennes upplevelse åsidosatt.  
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valdes ut till att delta i intervjuerna. 
 
Dataanalys: Data analyserades med hjälp av kvalitativ 
innehållsanalys. Alla intervjuer spelades in med 
diktafon och transkriberades kort efter utförd intervju. 
Den utskrivna texten delades in i meningsenheter som 
sedan kodades. Koderna jämfördes med liknande 
koder och klassificerades och grupperades efter 
innehåll.  

I resultatet presenterades kvinnans längtan 
och glädje inför sin kommande graviditet 
och barn. De första tecknen på missfall 
upplevdes blev kvinnorna chockade och de 
kände sig rädda och ångestfyllda. Missfallet 
medförde en stor fysisk och psykisk 
påfrestning och de kände ilska och 
besvikelse. Kvinnorna rapporterade om 
skam och att förklaringar till varför 
missfallet hade skett var viktiga. Att bli 
bemött med förståelse och få stöd från både 
vården och omgivningen var viktigt. 
Kvinnorna rapporterade om att missfallet 
hade utlöst en livskris och att det var viktigt 
för omgivningen att förstå att de ansåg sig 
ha förlorat ett barn och inte ett embryo.  

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

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

2009, Death 
Studies, Israel. 

Observera 
den 
subjektiva 
upplevelsen 
hos kvinnor 
som har 
erfarit ett 
tidigt missfall 
under den 
första 
graviditeten 

Metod och datainsamling: En kvalitativ studie som 
baserade på individuella intervjuer. 
 
Urval: 19 kvinnor som hade förlorat sitt första barn 
deltog i studien. Kriterier för deltagande var att 
kvinnan var under 35 år, hade upplevt ett missfall 
under de senaste fyra åren och var gravid eller moder 
under tiden för intervjuerna och studien.  
 
Dataanalys: Alla intervjuer spelades in och alla 
intervju anteckningar färdigställdes omedelbart. En 
tematisk analys användes senare för att bearbeta 
materialet. Ur materialet urskildes teman för att skapa 
mening i datan. Analysen började med genomläsning 
av transkriptionerna flera gånger om och under denna 
process urskildes ord, fraser och meningar som ansågs 

Resultatet visade på att upplevelsen av ett 
missfall medförde olika typer av känslor 
utifrån en smärtfylld förlust. I resultatet 
rapporterar deltagarna om olika källor till 
stöd, om livet efter missfallet, en oro för att 
inte kunna fullborda en graviditet och 
påverkan av olika samhälls- attityder. Det 
har redovisats i studien att missfallet anses 
vara en förlust som kan inverka på moderns 
identitet. Förlusten rapporteras medföra en 
känsla av skam och sorg och känslorna kan 
kvarstå en lång tid efter händelsen. 
Kvinnorna i studien har rapporterat att de 
känt att missfallet har påverkat deras liv 
och att de undvek sociala sammanhang med 
barn och gravid kvinnor, då sorgen över det 
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ha tematisk signifikans.  förlorade barnet gjorde sig påmind.  
McCreight, B., S. A grief 

ignored: 
narratives of 
pregnancy 
loss from a 
male 
perspective. 

2004, Sociology 
of Health & 
Illness, Nord 
Irland.  

Att beskriva 
mäns 
upplevelser 
efter att deras 
partner 
genomgått ett 
missfall. 

Metod och datainsamling: En kvalitativ studie. 
Datainsamlingen har skett genom observation av själv-
hjälps grupper och semistrukturerade djup intervjuer. 
 
Urval: 14 manliga deltagare från själv-hjälps gruppen 
anmälde sig frivilligt att intervjuas och delta i studien 
under en period av tre år.  
 
Dataanalys: Alla intervjuer ljud inspelades. 
Intervjuerna transkriberades och analyserades. Utifrån 
observationerna av själv-hjälps gruppen, intervjuerna 
och litteratur formades teman. Dessa teman 
möjliggjorde för författaren till studien att kategorisera 
vanligt förekommande svar från de intervjuade.  

Resultatet visade på att män ansåg sig 
genom visuella bilder anknyta till det 
växande fostret. Män rapporterade i 
resultatet om självanklagelse kopplat till 
missfall och även att de ifrågasatte sin 
identitet som far efter missfallet. Männen i 
studien ansåg att de inte erhöll ett socialt 
erkännande och kände att deras upplevelse 
och status som förälder inte blev bekräftad. 
Män i studien satte sin egen sorg åt sidan 
och tog på sig den stödjande rollen efter 
missfallet. Deltagarna redogjorde att de 
kände sig åsidosatta av vårdpersonal. I 
resultatet rapporterar även deltagarna om 
svårigheten med förlusten, att händelsen är 
en individuell upplevelse och olika typer av 
känslor.  

Murphy, F. The 
experience 
of early 
miscarriage 
from a male 
perspective. 

1998, Journal of 
Clinical 
Nursing, 
Storbritannien.  

Att bidra till 
en ökad 
förståelse för 
missfall 
genom att 
undersöka 
upplevelsen 
utifrån ett 
manligt 
perspektiv.  

Metod: En kvalitativ fenomenologisk studie där 
fenomenologin är baserad på Husserl.  
 
Datainsamling: Data samlade in genom ostrukturerade 
intervjuer.  
 
Urval: En så kallad snöbollsmetod användes och med 
hjälp av denna rekryterades fem deltagare. 
Deltagarnas partner hade haft minst ett tidigt missfall 
som hade inträffat minst två år innan studien startade.  
 
Dataanalys: Alla intervjuer bandinspelades, 
transkriberades och analyserades. Ur materialet 
uppkom sju olika kategorier.      

Männen i studien rapporterade om ilska, 
chock, hjälplöshet, frustration, skuld, 
ensamhet, lättnad och förvirring. När 
missfallet skedde beskrev männen en 
förlust av komplex karaktär då den 
representerade förlorade drömmar och 
förväntningar. Att ha barn och bli fader var 
en viktig dimension av att vara normal i 
samhället. Vissa män i studien ansåg att 
deras partner hade starkare och intensivare 
känslor än de själva, medans andra inte höll 
med om detta. Männen beskrev negativa 
upplevelser från sjukvården där de inte 
ansåg sig blivit individuellt behandlade. I 
den efterföljande fasen tog männen på sig 
den stöttande rollen, där de ville hjälpa till 
men tyckte att detta var svårt. Stödet de fick 
kom från vänner och familj, men inte från 
vårdpersonal.  

Murphy, F., & Negotiating 2009, Journal of Att Metod: En kvalitativ, etnografisk studie.  Resultatet visade att kvinnorna i studien 
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Merrell, J. the 
transition: 
caring for 
women 
through the 
experience 
of early 
miscarriage. 

Clinical 
Nursing, 
Storbritannien. 

undersöka 
kvinnors 
upplevelse av 
ett tidigt 
missfall på en 
gynekologisk 
avdelning. 

 
Datainsamling: Tre metoder för att samla in data 
användes; (1) Deltids observation utfördes av 
författarna då de gick bredvid sjuksköterskor medan 
dem vårdade patienterna. (2) Journaler, så som 
vårdplaner, granskades och analyserades. (3) 
Intervjuer med kvinnor och vårdpersonal. 
 
Urval: Åtta kvinnor för ändamålet passande valdes 
utifrån kriteriet att de hade genomgått ett missfall från 
nyligen till ett antal år sedan.  
 
Dataanalys: En informell analys tillämpades under 
fältstudien som fortlöpande influerade observationerna 
och frågorna vid intervjuerna. Alla intervjuer blev 
ljudinspelade. Datan analyserade genom tematisk 
analysmetod. Intervjuerna transkriberades, lästes, 
lästes om, huvudmönster identifierades och 
grupperades i teman och kategorier.      

ansåg att missfallet kommit plötslig, 
oväntat och att det var en stressande 
händelse. Kvinnorna berättade om att de 
känt sig ensamma under vårdtiden då de 
placerats i en enkel sal. Vissa av kvinnorna 
beskrev känslor så som skuld, sorg, 
svårighet och ledsenhet, medans andra 
kvinnor i studien inte ansåg sig vara 
märkbart påverkade av händelsen. 
Deltagarna i studien rapporterade även i 
den efterföljande fasen om att de kände sig 
röra mot en ny identitet, vilket fick vissa att 
bli sårbare och osäkra inför framtida 
graviditeter.     

Peel, E.  Pregnancy 
loss in 
lesbian and 
bisexual 
women: an 
online 
survey of 
experiences. 

2009, Human 
Reproduction, 
Storbritannien 

Att 
undersöka 
lesbiska och 
bisexuella 
kvinnors 
upplevelse av 
missfall, 
dödfödda 
barn och 
neonatal död. 

Metod: En kvalitativ och kvantitativ studie. 
 
Datainsamling: Data samlades in via en 
internetbaserad enkät som innehöll både öppna och 
stängda frågor. De stängda frågorna kunde antigen 
besvaras med en likertskala, ja- och nej svar eller 
väljandet från en rad alternativ.  
 
Urval: Deltagarna bestod av antingen en kvinna som 
burit ett barn eller vart partner till en kvinna som burit 
ett barn och sedan erfarit ett missfall. 60 kvinnor 
deltog.  
 
Dataanalys: Den insamlade datan med öppna 
svarsalternativ analyserades med hjälp av tematisk 
analys. De stängda frågorna resulterade i deskriptiv 
data som analyserades med hjälp av deskriptiv 
statistik.   

Resultatet från de öppna svarsalternativen 
redovisades genom ett tema som 
behandlade upplevelsen av vården.   
Resultatet från de stängda svarsalternativen 
uppvisade att många av de deltagande 
kvinnorna hade förväntningar både före och 
under graviditeten, övervägande delen av 
kvinnorna hade blivit känslomässigt 
påverkade efter missfallet med ledsenhet 
och sorgereaktioner som resultat under en 
längre tid efteråt och mer än hälften av 
kvinnorna ansåg att upplevelsen av 
missfallet hade förändrat dem.   

Puddifoot, J., & The 1997, Social Att Metod: En kvalitativ studie. Resultatet identifierades visade på att män 
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Johnson, M. legitimacy 
of grieving: 
the partner’s 
experience 
at 
miscarriage.  

Science & 
Medicine, 
England.  

undersöka 
mäns 
upplevelse 
under och 
efter att deras 
partner har 
haft ett 
missfall.  

 
Datainsamling: Data samlades in via semi-
strukturerade intervjuer.  
 
Urval: 20 män vars partner hade genomgått ett 
missfall före den 24:e graviditetsveckan valdes ut. 
 
Dataanalys: Alla intervjuer spelades in och 
transkriberades. Data analyserades med hjälp av 
tematisk analysmetod. Analysen började med 
genomläsning av transkriptionerna flera gånger om 
och under denna process urskildes ord, fraser och 
meningar som ansågs ha tematisk signifikans. 

har svårt att avslöja känslor inför andra, att 
de hade olika känslor relaterade till deras 
partners missfall, hur de visualiserade sig 
det ofödda barnet, Vilka förklaringar av 
orsakssammanhanget och hur fördelning av 
skulden mellan parterna såg ut. Resultatet 
presenterade även den manliga partnerns 
upplevelse av det medicinska 
sammanhanget och sjukhuskontexten.   
Resultatet har även visat att deltagarnas 
sorg och känslor blir förbisedda av 
samhället. Männen i studien kände 
förväntningar på sig att de skulle vara 
starka och stöttande, vilket de rapporterade 
vara svårt.   

Wojnar, D. Miscarriage 
experiences 
of Lesbian 
Couples. 

2007, Journal of 
Midwifery & 
Women’s 
Health, USA.   

Att beskriva 
upplevelsen 
av missfall 
utifrån 
lesbiska pars 
perspektiv.  

Metod och datainsamling: Deskriptiv fenomenologisk 
studie som har använt sig av intervjuer med öppna 
frågor.  
 
Urval: Kriterierna för ett deltagande var (1) 
Identifierade sig själv som lesbisk, (2) Var i ett seriöst 
förhållande, (3) Hade upplevt ett missfall tillsammans 
och antingen burit barnet eller vart dennes partner (4) 
Erfarit ett missfall som par inom de senaste två åren, 
(5) En vilja och öppenhet att berätta om upplevelsen. 
Tio par (20 deltagare) ingick i studien.  
 
Dataanalys: Analysen vägleddes av Colaizzi’s metod. 
Analysen började med genomläsning av deltagarnas 
beskrivning av det studerade fenomenet sedan 
urskildes signifikanta utlåtande som hade en tydlig 
koppling till fenomenet. Efter detta kategoriserades de 
olika innebörderna i temakluster, sub-teman och 
processer.  

Resultatet visade att de kvinnor som bar 
barnet kände en tidig anknytning till det 
växande fostret. Upplevelsen av missfall för 
de lesbiska paren redovisades vara en 
känslomässig berg och dalbana. Både 
positiva och negativa upplevelser från 
vården har rapporterats. Den icke gravida 
kvinnan i paret har upplevt att fokus legat 
på den fysiskt drabbade kvinnan och 
därmed känt sig ignorerad och utesluten ur 
händelsen. Partnerns sorg har även 
redovisats blivit förminskad då rollen som 
den stöttande och starka parten tilldelas 
dem. För det lesbiska paret har det viktigt 
att planera inför framtiden, för att kunna gå 
vidare.  


