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Introduktion: Missfall är en vanlig graviditetskomplikation, sjuksköterskan möter ofta 

dessa patienter i akutskedet och behöver tillgodose kvinnans behov av såväl fysisk som 

psykisk omvårdnad. Syfte: Att belysa kvinnors upplevelser av att genomgå missfall.  

Metod: En litteraturstudie med induktiv resultatbearbetning som utförts med stöd av Polit 

och Becks (2017) niostegsmodell för litteraturstudier. Artiklarna söktes i databaserna 

CINAHL, PubMed och PsycInfo. Utvalda artiklar har kvalitetsgranskats med hjälp av Polit 

och Becks granskningsmall för vetenskapliga artiklar och 12 artiklar användes i resultatet. 

Resultat: Sammanställningen av artiklarna resulterade i fem kategorier; Att reagera med 

kroppsligt och känslomässigt kaos, Att söka vård och bli nedprioriterad, Att beskylla sig 

själv och söka förklaring, Att förlusten påverkar framtidstron, Att få stöd eller inte få stöd 

från omgivningen. Slutsats: Missfall upplevdes ofta traumatiskt av kvinnorna och många 

upplevde att deras förlust inte erkändes av omgivningen. Många kvinnor sökte vård på 

akutmottagning och upplevde sig nedprioriterade och oempatiskt bemötta av 

vårdpersonalen. Flera kvinnor upplevde skuldkänslor och hade svårt att gå vidare. 
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Introduktion 

World Health Organisation [WHO] (2001) definierar missfall som ett spontant avbrytande av 

graviditeten som sker före utgången av graviditetsvecka 22 eller innan fostret har nått en vikt 

av 500 gram. Inom begreppet missfall ryms enligt Borgfeldt et al. (2010) såväl spontan abort 

som legal abort, där spontan abort utgörs av de graviditeter som spontant avbryts i ett tidigt 

skede och legal abort, som innebär att kvinnan väljer att avsluta graviditeten. Ungefär 20 

procent av alla graviditeter avbryts spontant (Stratton & Lloyd 2008; Bottomley & Bourne 

2009) och hädanefter i denna uppsats kommer begreppet missfall att användas som synonym 

till spontan abort, för att tydliggöra att det är en ofrivillig graviditetsförlust som åsyftas. 

 

Borgfeldt et al. (2010) poängterar att även om missfall inträffar under graviditet så räknas det 

till kvinnosjukdomarna, men det är enligt Paton et al. (1999) också en av de vanligaste 

graviditetskomplikationerna. Adolfsson (2006) beskriver att missfall som inträffar fram till 

och med graviditetsvecka 12 klassificeras som tidiga och de som inträffar mellan 

graviditetsvecka 13–22 som sena. Vidare beskrivs att merparten av missfall, 80–85 procent, 

inträffar tidigt i graviditeten. Upprepade missfall har enligt Rasmark-Roepke et al. (2017) 

ökat bland kvinnor i Sverige under perioden 2003–2012. 

Riskfaktorer 

Kromosomavvikelser eller andra defekter hos embryot är enligt Borgfeldt et al. (2010) den 

överlägset främsta orsaken till missfall och två tredjedelar av de tidiga missfallen beror på 

detta. Övriga orsaker kan vara exempelvis undervikt eller övervikt hos kvinnan (Zhou et al. 

2016), vissa sjukdomar som hypertoni eller störningar i sköldkörtelfunktionen (Poolorajal et 

al. 2014), livsstilsfaktorer som fysiskt tunga yrken, stress och nattjobb (Bhattacharya 2015), 

rökning, vissa infektioner som exempelvis cytomegalvirus, listeria eller toxoplasma eller 

fysiologiska faktorer som muskelknutor eller sammanväxningar i livmodern (Borgfeldt et al. 

2010). Enligt Nybo-Andersen et al. (2000) är hög ålder hos kvinnan en enskilt väsentlig 

riskfaktor för att drabbas av missfall och prevalensen ökar drastiskt i takt med stigande ålder. 

Det beskrivs vidare att redan från 30 års ålder ökar risken gradvis och vid 42 års ålder 

resulterar mer än hälften av graviditeterna i missfall. 

Symptom, förlopp och diagnostisering 

Borgfeldt et al. (2010) beskriver att missfall ofta karaktäriseras av blödning och smärtor i 

varierande grad och kan vara komplett, inkomplett eller så kallat missed abortion. Det 

kompletta missfallet innebär att livmodern töms fullständigt i en seans, det inkompletta 

innebär att rester blir kvar i livmodern under en period om upp till 10–14 dagar för att sedan 

endera tömmas spontant eller kräva medicinsk eller kirurgisk intervention. Den kirurgiska 

interventionen benämns som skrapning och innebär att livmoderhålan töms på innehåll 

instrumentellt under narkos. Vid missed abortion fortsätter graviditeten en period trots att 

fostret har dött, vilket kvinnan sällan märker förrän blödning startar i ett senare skede eller 

graviditetens avstannande upptäcks vid rutinkontroll eller ultraljud. Hotande missfall 

definieras med att kvinnan kan få blödningar, smärta eller andra symptom på missfall men att 

fostret klarar sig och graviditeten fortskrider. Begreppet upprepade missfall definieras av att 

kvinnan haft minst tre missfall i följd utan att föda något levande barn emellan (Borgfeldt et 
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al. 2010).  

 

Vid misstänkt missfall undersöks kvinnan först vaginalt för att se var blödningen kommer 

från samt status på livmoderhalsen, själva diagnostiseringen sker sedan oftast med hjälp av 

vaginalt ultraljud som ger information om huruvida graviditeten är livsduglig (Bottomley & 

Bourne 2009). I mycket tidig graviditet kan ultraljud inte alltid användas för säker diagnos, 

utan då tas på kvinnan blodprover i serie för att bedöma om stegringen av 

graviditetshormonet choriongonadotropiner (HCG) i kvinnans blod sker normalt (Borgfeldt et 

al. 2010). Vidare beskrivs att provtagningen sedan kompletteras med ultraljudsundersökning i 

senare skede när graviditeten är tillräckligt långt gången för att det ska vara tillförlitligt. 

Söka vård och sjuksköterskans förhållningssätt 

Yang et al. (2004) beskriver att vaginala blödningar förekommer i ungefär en fjärdedel av 

alla graviditeter och Indig et al. (2011) menar att kvinnor i tidig graviditet med symptom som 

vaginala blödningar eller buksmärta är vanliga patienter på akutmottagningen. Det kan bero 

på att kvinnorna upplever symptomen på missfall som så skrämmande och överväldigande att 

de söker vård akut (Bacidore et al. 2009) eller att akutmottagningen är den vårdinstans som 

finns tillgänglig alla tider på dygnet (Adolfsson 2006). Det gör att kvinnor med symptom på 

missfall ofta slutligen söker sig dit även om de tidigare varit i kontakt med 

barnmorskemottagningen, som inte är tillgänglig utanför kontorstid (Adolfsson 2006). 

Bacidore et al. (2009) påtalar att väntetiderna på akutmottagningen ofta blir långa och menar 

att begränsade resurser försvårar för akutmottagningens personal att ge missfallspatienter en 

holistisk vård.  

 

Engel och Rempel (2016) beskriver att sjuksköterskor på akutmottagningen upplever sin 

kunskap om missfall som bristfällig, vilket i kombination med akutmottagningens medicinska 

fokus utgör en risk för att kvinnan ska få bristande omvårdnad då hon söker vård på en 

akutmottagning. Vidare beskrivs att akutmottagningen sällan har någon särskild policy kring 

hur kvinnor med missfall ska omhändertas, bortsett från det strikt medicinska och att 

kvinnorna sällan får hjälp med någon uppföljning. Murphy och Philpin (2010) menar att 

kvinnor som genomgår missfall har behov av såväl fysisk som psykisk omvårdnad och att 

omvårdnaden behöver ta språng ur kvinnans individuella upplevelse, vilket kräver att 

sjuksköterskan har kunskap och visar empati. Domingos et al. (2011) menar att 

sjuksköterskorna uppfattar att patienter som drabbats av missfall behöver särskilt 

omhändertagande och erbjuder extra stöd och uppmärksamhet, samt vägleder dem genom 

proceduren.  

 

Borgfeldt et al. (2010) beskriver att svåra smärtor, infektionsrisk, stora blödningar och sena 

missfall är exempel på orsaker som gör att kvinnan kan behöva behandlas på sjukhus endera 

polikliniskt eller inneliggande. Enligt Adolfsson (2006) är missfallspatienter relativt vanliga 

på gynekologiska vårdavdelningar och Evans (2012) beskriver vikten av att sjuksköterskan är 

ömsint och kunnig i sitt omhändertagande av kvinnor som drabbats av missfall. Vidare 

förmedlas att sjukvårdspersonal lägger större fokus på den fysiska aspekten av missfallet och 

att den emotionella påverkan tenderar att negligeras (Webster-Bain 2011). 

Personcentrerad vård 

Personcentrerad vård definieras enligt Svensk sjuksköterskeförening (2016) som en av 
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sjuksköterskans kärnkompetenser och innebär att sjuksköterskan utgår från personens unika 

perspektiv och upplevelse i vårdandet, med individen som helhet i beaktande, vilket innebär 

att de fysiska aspekterna av ett tillstånd bara är en liten del vid sida av psykiska, sociala och 

andliga dimensioner. Patientens berättelse och partnerskap är nyckelbegrepp inom 

personcentrerad vård. Personcentrerad vård, förklarar Edvardsson (2015), innebär ett 

personligt förhållningssätt gentemot patienten och dess anhöriga som bygger lika mycket på 

sociala och mellanmänskliga förmågor som de professionella och kräver ett verkligt intresse 

för individens personliga beslut och prioriteringar. Ekman et al. (2011) menar att 

personcentrerad vård markerar vikten av att se personen bakom patienten och göra denne 

delaktig i sin vård, vilket gör patienterna nöjdare med vården. Personcentrerad vård innebär 

enligt MacCormack (2001) att det är nödvändigt att känna till individens värderingar, behov, 

tro och önskningar för att kunna behandla dem som en person och att det kräver ett arbetssätt 

som möjliggör flexibilitet, respekt, ömsesidighet och vård.  

 

Missfall kan av vårdpersonal betraktas som en obetydlig händelse (Adolfsson 2006) eller en 

banal komplikation (Murphy & Merrell 2009) som för sjuksköterskorna är en del av deras 

vardagliga arbete (Murphy & Philpin 2010). Radford och Hughes (2015) betonar vikten av att 

den vårdpersonal som möter kvinnor som drabbats av missfall är empatiska och 

personcentrerade i sitt förhållningssätt, då kvinnorna ofta har behov av såväl fysisk som 

emotionell vård. 

Problemformulering 

Av alla graviditeter slutar cirka 20 procent med missfall, vilket innebär att många kvinnor 

varje år drabbas. Tidigare forskning visar att vårdpersonalens fokus vid missfall främst ligger 

på de medicinska aspekterna och att det emotionella omhändertagandet tenderar att hamna i 

skymundan, trots att forskning visar att missfall kan vara en traumatisk upplevelse för 

kvinnan. Sjuksköterskor på akutmottagningar och gynekologiska vårdavdelningar möter 

kvinnor som drabbats av missfall och som kan vara i stort behov av omsorg. Det behövs 

inblick och förståelse för hur kvinnor upplever missfall för att sjuksköterskor ska kunna ge 

god omvårdnad i en känslig situation.  

Syfte 

Att belysa kvinnors upplevelser av att genomgå missfall.  

Metod 

Använd metod är en litteraturstudie med induktiv resultatbearbetning som enligt Polit och 

Beck (2017) genomförs med systematiskt tillvägagångssätt med tydliga regler kring inklusion 

och exklusion. Enligt Forsberg och Wengström (2016) innebär en litteraturstudie att söka, 

kritiskt granska och sedan sammanställa forskningen inom det valda ämnet.  Litteraturstudien 

baserades på Polit och Becks (2017) niostegsmodell som här har översatts fritt till svenska i 

figur 1.  
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Figur 1. Polit och Beck (2017) niostegsmodell, fritt översatt. 

Litteratursökning 

I steg 1 enligt Polit och Becks (2017) modell läggs grunden till litteraturstudien genom 

formulerandet av ett syfte utifrån problemformuleringen. Därav formulerades ett syfte som 

låg till grund för steg 2 där relevanta sökord och databaser valdes ut (Polit & Beck 2017).  De 

databaser som valdes var CINAHL, PubMed samt PsycINFO, vilka valdes ut relaterat till 

studiens syfte. CINAHL och PubMed är databaser som enligt Forsberg och Wengström 

(2016) innehåller omvårdnadsforskning och PsycINFO är en bred databas som täcker in 

områden som psykologi och omvårdnad. Därefter formulerades sökorden utifrån studiens 

centrala begrepp - missfall och upplevelse. I samtliga tre databaser finns ämnesordlistor och i 

CINAHL och PsycINFO användes de respektive ämnesord för missfall/spontanabort - 

Abortion, Spontaneous (MH – Major Headings) i CINAHL och Spontaneous Abortion 

(SU.EXACT – Subject Headings) i PsycINFO. I CINAHL vidgades sökningen genom att 

lägga till alternativet “explode” till ämnesordet Abortion, Spontaneous (MH) för att alla 

subheadings skulle komma med. I PubMed testades först en sökning på databasens ämnesord 

för missfall Abortion, spontaneous [MeSH – Medical Subject Heading] och efter att ha 

studerat indexeringen på några relevanta artiklar testades även sökning på termen Abortion, 

Spontaneous/psychology [MAJR – underkategori till MeSH]. För begreppet upplevelse fanns 

inget relevant ämnesord utan där gjordes en fritextsökning på experience* som även 

trunkerades för att få med alla ändelser.  

Inklusions- och exklusionskriterier 

Inklusionskriterier, som syftar till att avgränsa sökningen, var att artiklarna skulle behandla 

upplevelsen av missfall hos kvinnor som var >18 år och genomgått missfall fram till och med 

graviditetsvecka 22. Artiklarna skulle vara skrivna på svenska, engelska eller norska, ha 

genomgått saklig kollegial granskning, så kallad peer-review, samt vara publicerade mellan 
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2007-01-01 och 2017-08-30. Artiklar som fokuserade på upplevelsen hos kvinnor som 

genomgått legal abort exkluderades, liksom artiklar som behandlade upplevelsen av missfall 

utifrån annat perspektiv än den gravida kvinnans, exempelvis partnerns eller vårdpersonalens. 

Likaledes exkluderades artiklar vars fokus föll utanför allmänsjuksköterskans verksamma 

område. Alla översiktsartiklar exkluderades också från studien. 

 

I steg 3 genomfördes själva databassökningen utifrån de utvalda sökorden (Polit & Beck 

2017), först med sökorden var för sig för att kartlägga forskningsområdets storlek och kunna 

anteckna antalet träffar, sedan i kombination med varandra för att avgränsa sökningen med 

den booelska termen AND. Då sökningen i PubMed genomfördes visade det sig att 

kombinationen av Abortion, spontaneous [MeSH] och experience* gav ett resultat om 388 

artiklar vilket bedömdes vara ett för stort material för att primärgranska. Därför valdes istället 

att använda den något snävare sökningen på Abortion, Spontaneous/psychology [MAJR] och 

experience* vilken gav 61 träffar. Nedan presenteras databassökningarna med sökord och 

antal träffar i CINAHL (tabell 1), PubMed (tabell 2) och PsycINFO (tabell 3). 
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Tabell 1. Databassökning i CINAHL. 

CINAHL   

Sökning Sökord Antal träffar Urval 1 Urval 2 Urval 3 

S1 Abortion, Spontaneous+ 

(MH) 

652 
   

S2 Experience* 49 262 
   

S3 S1 AND S2 96 18 8 8 

 

Tabell 2. Databassökning i PubMed. 

PubMed   

Sökning Sökord Antal träffar Urval 1 Urval 2 Urval 3 

S1 Abortion, 

Spontaneous/psychology 

[MAJR] 

123 
   

S2 Experience* 199 613 
   

S3 S1 AND S2 61 18 (5) 2 2 

( ) Antal externa dubbletter 

 

Tabell 3. Databassökning i PsycINFO. 

PsycINFO   

Sökning Sökord Antal träffar Urval 1 Urval 2 Urval 3 

S1 Spontaneous Abortion 

(SU.EXACT) 

147 
   

S2 Experience* 126 536 
   

S3 S1 AND S2 79 22 (14) 2 2 

( ) Antal externa dubbletter 

Urval 

I steg 4 primärgranskades sökträffarnas titlar och abstrakt för att få en uppfattning om vilka 

som stämde gentemot syftet och föll inom valda inklusions- och exklusionskriterier (Polit & 
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Beck 2017). Från CINAHL primärgranskades 96 artiklar, från PubMed 61 artiklar och från 

PsycINFO 79 stycken. Denna granskning utmynnade i att ett antal externa dubbletter 

upptäcktes och att ett antal artiklar visade sig falla utanför litteraturstudiens syfte. Totalt 39 

artiklar gick vidare till urval 1; 18 stycken från CINAHL, 13 stycken från PubMed och åtta 

stycken från PsycINFO.  

 

I steg 5 genomlästes samtliga artiklar från urval 1 i sin helhet vilket låg till grund för steg 6, 

där materialet sorterades och de artiklar som vid denna grundligare granskning fortfarande 

visade sig svara relevant mot litteraturstudiens syfte gick vidare till urval 2 (Polit & Beck 

2017). De artiklar som inte svarade gentemot syftet exkluderades. En artikel exkluderades då 

det vid genomläsningen framkom att det inte var någon komplett artikel utan endast ett 

abstrakt för en posterutställning. En annan artikel exkluderades då det visade sig att artikeln 

var skriven på franska, endast abstraktet var skrivet på engelska. Slutligen exkluderades 27 

artiklar, vilket gav ett slutgiltigt resultat på 12 artiklar i urval 2 varav åtta stycken från 

CINAHL, två stycken från PubMed och två stycken från PsycINFO, samtliga med kvalitativ 

metod. 

 

I steg 7 gjordes en kvalitetsgranskning av samtliga utvalda artiklar i urval 2 med stöd av 

Guide to an Overall Critique of a Qualitative Research Report från Polit och Beck (2017). 

Vid granskningen framkom att två av artiklarna saknade tydliga etiska ställningstaganden så 

till vida att informationen om tillstånd saknades i själva artikeln. Därav undersöktes vilka 

etiska riktlinjer som dessa artikelförfattare hade förhållit sig till genom att utgivarna 

tillfrågades och tidskrifternas riktlinjer granskades. Undersökningen utmynnade i att det 

ansågs att de etiska riktlinjer som artikelförfattarna hade förhållit sig till var tillräckliga och i 

samma nivå som övriga artiklar. Artiklarna togs därför med i litteraturstudien vilket innebar 

att alla de i urval 2 utvalda artiklarna klarade kvalitetsgranskningen och gick vidare till urval 

3. Därav blev det slutgiltiga resultatet 12 artiklar som redovisas i en artikelmatris (bilaga 1). 

Databearbetning 

I steg 8 genomfördes analys och sortering av materialet i enlighet med niostegsmodellen av 

Polit och Beck (2017) genom att artiklarna genomlästes flera gånger, varefter relevanta delar 

som svarade mot syftet plockades ut och skrevs ned. Därefter genomlästes materialet på nytt 

och likheter färgkodades vilket utmynnade i att fem kategorier kunde fastställas. Sedan 

sammanställdes materialet i steg 9 (Polit & Beck 2017) utifrån de bildade kategorierna; Att 

reagera med kroppsligt och känslomässigt kaos, Att söka vård och bli nedprioriterad, Att 

beskylla sig själv och söka förklaring, Att förlusten påverkar framtidstron och Att få stöd 

eller inte få stöd, vilka låg till grund för presentationen av resultatet.  

Forskningsetiska ställningstaganden 

I enlighet med de etiska överväganden som enligt Forsberg och Wengström (2016) är 

aktuella för en litteraturstudie redovisades alla artiklar i såväl referenslista som löpande text 

och alla artiklar som var relevanta gentemot studiens syfte redovisades oberoende av vad 

resultatet visade. Vidare beskriver Forsberg och Wengström (2016) att studierna ska ha 

genomgått etiska överväganden eller ha fått tillstånd från en etisk kommitté, varför alla 

artiklar granskades och endast artiklar som genomgått adekvata etiska överväganden valdes 

ut till litteraturstudien. Litteraturstudien är utförd i enlighet med god vetenskaplig sed så som 

vetenskapsrådet (2015) framhåller ska prägla all forskning, vilket innebär att oredlighet så 
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som fusk, fabricering eller plagiat av data inte får förekomma. För att undvika felaktiga 

översättningar användes lexikon när så behövdes, samt att citat skrevs på originalspråk för att 

eliminera risken för misstolkningar. 

Resultat 

Studiens resultat grundar sig ur 12 vetenskapliga artiklar, samtliga med kvalitativ metod 

(bilaga 1). Artiklarna stämmer mot syftet genom att de behandlar kvinnors upplevelser av att 

genomgå missfall. Upplevelserna sorterades och delades in i fem framträdande kategorier (se 

figur 2) och resultatet presenteras i löpande text. 

 

 
Figur 2. 

Att reagera med kroppsligt och känslomässigt kaos 

Kvinnornas upplevelse av missfallet började ofta med smärta och vaginal blödning 

(Adolfsson 2010; Carolan & Wright 2016; Murphy & Merrell 2009; Murphy & Philpin 2010; 

Wojnar 2007;) och för många uppfattades symptomen som tecken på att de höll på att förlora 

graviditeten (Adolfsson 2010; Carolan & Wright 2016; Murphy & Philpin 2010). I Fernandez 

et al. (2011) studie beskrev vissa kvinnor att de upplevde de fysiska symptomen som 

oväntade då de inte hade någon förkunskap och menade att det inte var allmän kunskap 

utanför medicinska kretsar. Den vaginala blodförlusten vid missfallen varierade från knappt 

märkbara blodfläckar till en så massiv blödning att kvinnorna knappt klarade av att gå, 

svimmade eller fick omhändertas akut på sjukhus för behandling och stabilisering av sitt 

tillstånd (Murphy & Philpin 2010). 

 

Många kvinnor beskrev att de reagerade med chock (Adolfsson 2010; Carolan & Wright 

2016; Gerber-Epstein et al. 2009; Harris & Daniluk 2010; Mulvihill & Walsh 2014; Van 

Kvinnors 
upplevelser av 
att genomgå 

missfall

Att söka vård 
och bli 

nedprioriterad

Att beskylla sig 
själv och söka 

förklaring

Att få stöd 
eller inte få 

stöd

Att förlusten 
påverkar 

framtidstron

Att reagera 
med kroppsligt 

och 
känslomässigt 

kaos



12 
 

Rensburg et al. 2009), förtvivlan (Gerber-Epstein et al. 2009; Harris & Daniluk 2010; 

Murphy & Merrell 2009; Van Rensburg 2009), ilska (Mulvihill & Walsh 2014; Van 

Rensburg et al. 2009), tomhet (Murphy & Merrell 2009) och en känsla av att allting stannade, 

allting kraschade (Gerber-Epstein et al. 2009). Kvinnorna upplevde även att missfallen 

skedde plötsligt (Gerber & Epstein et al. 2009; Murphy & Merrell 2009), oväntat (Carolan & 

Wright 2016; Gerber-Epstein 2009; Wojnar 2007) och att de inte hade någon kontroll över 

det som skedde (Adolfsson 2010; Gerber-Epstein et al. 2009; Harris & Daniluk 2010; Van 

Rensburg 2009; Wojnar 2007). Många kvinnor beskrev upplevelsen som smärtsam (Wojnar 

2007; Gerber-Epstein et al. 2009) och förkrossande (Gerber-Epstein et al. 2009; Harris & 

Daniluk; Mulvihill & Walsh 2014). Känslan av förnekelse beskrevs av några kvinnor 

(Daniluk & Walsh 2010; Van Rensburg 2009; Wojnar 2007), vissa kvinnor betraktade sig 

rentav som att de befann sig i en riskgraviditet och var i behov av särskild vård (Gerber-

Epstein et al. 2009), somliga hoppades att bebisen mot alla odds skulle överleva och en 

kvinna uttryckte att hon intalade sig att allt var normalt tills det kom så mycket blod att hon 

förstod att det var över (Wojnar 2007).  

Att söka vård och bli nedprioriterad 

Eftersom akutmottagningen var enda sättet att tillgå vård på jourtid så var det ofta där 

kvinnorna sökte vård i samband med sina missfall (MacWilliams et al. 2016) och eftersom 

missfall inte hade någon hög medicinsk prioritet på akutmottagningen fick kvinnorna ofta 

vänta länge, vilket upplevdes som outhärdligt (Adolfsson 2010). Det kunde innebära 

väntetider på många timmar, en kvinna beskrev att hon fick ligga och vänta i 20 timmar 

(Rowlands & Lee 2010) och kvinnorna upplevde att det var brist på avskildhet under 

väntetiden (Mulvihill & Walsh 2014).  

 

På akutmottagningen kände kvinnorna att de inte riktigt hörde hemma bland övriga 

patientgrupper som vårdades där, de upplevde att deras trauma och rädsla inte erkändes eller 

prioriterades av personalen (MacWilliams et al. 2016). Efter att ha fått besked om missfallet 

fick en del kvinnor vänta flera dagar på att få tid på sjukhuset för att avsluta missfallet, en 

väntan som upplevdes som svår (Fernandez et al. 2011; Gerber-Epstein et al. 2009; 

MacWilliam et al. 2016), några kvinnor beskrev också att de hade känslor av ambivalens över 

skrapningen under väntetiden (Gerber-Epstein et al. 2009). Vid själva skrapningen beskrev en 

del kvinnor att de upplevde sig utlämnade, ensamma, hjälplösa och inhumant behandlade till 

exempel genom att plötsligt bli avklädd, få operationsskjorta på sig och bli ivägkörd utan 

förvarning (Gerber-Epstein et al. 2009). Då kvinnorna behandlades inneliggande beskrevs hur 

många blev placerade i flersalar för att genomgå sina missfall (Mulvihill & Walsh 2014; 

Rowlands & Lee 2010) vilket upplevdes som inhumant, ovärdigt och hemskt (Mulvihill & 

Walsh 2014). En kvinna beskrev att hon fick ligga på en ortopedisk vårdavdelning och föda 

fram det döda fostret inför publik av fem andra patienter vilket upplevdes som obehagligt 

(Rowlands & Lee 2010) och en annan beskrev att hon kände sig väldigt ensam när hon låg i 

en flersal tillsammans med patienter som var inlagda för helt andra åkommor (Mulvihill & 

Walsh 2014). Andra kvinnor beskrev att de vårdades på enkelsalar på gynekologiska 

vårdavdelningar, vilket gav dem avskildhet att gråta, men fick dem att känna sig övergivna 

och ensamma (Murphy & Merrell 2009). 

Att beskylla sig själv och söka förklaring 

Många kvinnor upplevde skuldkänslor (Harris & Daniluk 2010; Murphy & Merrell 2009; 



13 
 

Mulvihill & Walsh 2014), förmågan att bli gravid och behålla graviditeten betraktades som 

kärnan av kvinnligheten och en kvinna beskrev:  

 

I’ve gone through a lot of guilt about it because it’s what your body was 

built to do. So your body was designed to carry a child. It’s kind of the 

whole make-up of how we are designed, and, when you can’t do that, you 

feel flawed in this very fundamental, biological, evolutionary-based way, 

and it makes you feel less of a woman because you can’t do what your body 

was designed to do. (Carolan & Wright 2016, s. 149). 

 

I de fall där ingen medicinsk orsak till missfallet kunde fastställas hade kvinnorna en tendens 

att beskylla sig själva för att de exempelvis stressat för mycket eller varit för fysiskt aktiva 

(Harris & Daniluk 2010) eller att det skulle vara något allvarligt fysiskt fel på henne (Van 

Rensburg et al. 2009). Vissa kvinnor såg rentav på missfallet som ett misslyckande (Van 

Rensburg et al. 2009) och som så svårt att gå igenom att somliga kvinnor tyckte det var bättre 

att inte försöka bli gravida igen och riskera att behöva uppleva ännu ett missfall (Adolfsson 

2010). 

 

En del av kvinnornas sökande efter mening var att försöka förstå förlusten (Carolan & Wright 

2016; Harris & Daniluk 2010) och finna en förklaring (Carolan & Wright 2016; Mulvihill & 

Walsh 2014), vilket behövdes för sorgeprocessen, men försvårades av att förlusten vid ett 

missfall till viss del förblir ouppklarad (Carolan & Wright 2016). Läkarnas oförmåga att 

erbjuda en förklaring till varför missfallet skett upplevdes som särskilt svår, kvinnorna 

upplevde att förlusten hade varit lättare att leva med om det funnits en tydlig förklaring 

(Mulvihill & Walsh 2014). 

Att förlusten påverkar framtidstron 

Missfallet beskrevs som en förlust (Gerber-Epstein et al. 2009; Murphy & Merrell 2009; Van 

Rensburg et al. 2009) som störde den naturliga livscykeln (Gerber-Epstein et al. 2009) och 

gav känslan av att inte vara en fullständig kvinna (Van Rensburg et al. 2009).  Kvinnorna 

upplevde att de inte bara förlorade graviditeten utan hela den framtid som de börjat planera 

för och drömma om (Adolfsson 2010; Carolan & Wright 2016; Fernandez et al. 2011; 

Gerber-Epstein et al. 2009; MacWilliams et al. 2016), det upplevdes som att de förlorat något 

de väldigt gärna velat ha (Carolan & Wright 2016; Wojnar 2007) och en kvinna beskrev:  

 

...once that stick says positive, like you’re automatically going into, you 

know, dream mode and what’s this going to amount to? Like who is this 

person that’s forming inside of me? (MacWilliams et al. 2016, s. 506).  

 

Kvinnorna upplevde att de förlorade den naturliga utvecklingen av livet då moderskapet 

betraktades som essensen av att vara kvinna, en del hävdade att det var den huvudsakliga 

meningen med livet (Gerber-Epstein et al. 2009). Många kvinnor anknöt till sina ofödda barn 

mycket tidigt i graviditeten (Wojnar 2007; Fernandez et al. 2011) och vissa kvinnor uttryckte 

att folk hade svårt att förstå att de tyckte att det var en bebis de hade förlorat, oavsett hur 

långt gången graviditeten var (Mulvihill & Walsh 2014). 

 

Flera kvinnor beskrev upplevelsen av att gå från att vara en blivande mor som förbereder sig 
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för barnets födelse till att plötsligt förlora sin kortvariga delaktighet i den rollen (Carolan & 

Wright 2016) och andra talade om förlusten av den mening som de tillskrev att vara gravid då 

det fick dem att känna sig speciella (Van Rensburg et al. 2009). I studien av Harris och 

Daniluk (2010), som fokuserade på infertila kvinnor som genomgått fertilitetsbehandlingar, 

framkom att upplevelsen av missfall i tillägg till infertiliteten skapade en känsla av 

maktlöshet över att lyckas genomgå en hel graviditet och få barn som planerat. För många 

kvinnor förvärrades missfallsupplevelsen av en osäkerhet kring om de skulle lyckas bli 

gravida igen och bära fram ett barn, de oroade sig för att de skulle vara för gamla, att något 

skulle vara allvarligt fel i kroppen (Adolfsson 2010) eller att livmodern skulle ha skadats i 

samband med missfallet (Gerber-Epstein et al. 2009). I Harris och Daniluk (2010) studie som 

fokuserar på kvinnor som blivit gravida genom assisterad befruktning uttryckte kvinnorna att 

de inte kunde greppa orättvisan av att både vara drabbade av infertilitet och missfall, att det 

kändes ännu värre för dem att drabbas, som har kämpat så hårt för att bli gravida. 

Att få stöd eller inte få stöd från omgivningen 

Kvinnorna upplevde att deras sorg inte erkändes av omgivningen (Carolan & Wright 2016; 

Mulvihill & Walsh 2014; Rowlands & Lee 2010), att omgivningen förväntade sig att kvinnan 

snabbt skulle återgå till sitt vanliga liv (Gerber-Epstein et al. 2009; MacWilliams et al. 2016) 

och att missfall inte anses kräva lika mycket sorgearbete, vilket innebar att kvinnorna fick 

mindre stöd från familj, vänner, kollegor och partners (Carolan & Wright 2016). Några 

kvinnor kände sig frånkopplade (MacWiliams et al. 2016; Van Rensburg et al. 2009) och 

bemöttes av omgivningen som om missfallet varit blott en besvikelse - något trivialt som att 

inte ha fått ett jobb de sökt (MacWilliams et al. 2016), eller fick höra att det bara är att 

försöka igen (Gerber-Epstein et al. 2009), i vissa fall upplevde de att omgivningen undvek 

dem helt och hållet för att de inte visste vad de skulle säga (Harris & Daniluk 2010) och 

undvikandet tolkades som brist på förståelse (Mulvihill & Walsh 2014). Många kvinnor 

upplevde att vänner fällde okänsliga kommentarer (Mulvihill & Walsh 2014; Rowlands & 

Lee 2010) som till exempel “you know it’s for the best and it’s just like ‘I don´t want to hear 

that! It’s not for the best.’” (Rowlands & Lee 2010, s. 280) eller “... people would say, ‘Well 

you’ve had five [miscarriages], surely it must be getting easier by now?’” (Rowlands & Lee 

2010, s. 280) - vilket gjorde dem arga och frustrerade (Rowlands & Lee 2010) och det 

upplevdes förminskande när omgivningen uttryckte att de förstod hur kvinnorna kände 

(Gerber-Epstein et al. 2009; Harris & Daniluk 2010). 

 

Några kvinnor kände att deras män inte riktigt förstod deras upplevelse (Carolan & Wright 

2016; Gerber-Epstein et al. 2009; Rowlands & Lee 2010) medan andra upplevde gott stöd 

från sina partners (Gerber-Epstein et al. 2009; Harris & Daniluk 2010) och ett viktigt stöd 

upplevdes komma från andra kvinnor som också genomgått missfall (Carolan & Wright 

2016; Gerber-Epstein et al. 2009). En kvinna beskrev att omgivningens reaktioner kring 

hennes missfall fick henne att känna sig utanför gemenskapen bland andra mammor och att 

hon därför upplevde att hon endast kunde sörja när hon var ensam, som i bilen eller duschen 

(Carolan & Wright 2016). 

 

Många kvinnor kände att deras missfallsupplevelse förminskades av vårdpersonal som kom 

med okänsliga kommentarer (MacWilliams et al. 2016; Rowlands & Lee 2010) och 

ignorerade deras emotionella behov (Murphy & Merrell 2009; Rowlands & Lee 2010) eller 

saknade empati (Adolfsson 2010; Rowlands & Lee 2010; Wojnar 2007). Kvinnorna upplevde 
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missnöje över bristande information från vårdpersonalen (MacWilliams et al. 2016; 

Rowlands & Lee 2010), exempelvis att inte få veta vad de kunde förvänta sig under 

missfallets förlopp (MacWilliams et al. 2016) eller vad som skulle ske rent medicinskt 

(Rowlands & Lee 2010). Att behöva upprepa sin historia för varje ny vårdpersonal upplevdes 

som smärtsamt och kvinnorna förargades av att personalen var oinformerade om deras 

situation, flera kvinnor reagerade också starkt på hur okänsligt vårdpersonalen använde sig av 

medicinska termer, som till exempel: “And you know the terms they use ‘the products of 

conception’” (Mulvihill & Walsh 2014, s. 2297). 

 

Som kontrast till de negativa upplevelserna av bemötandet från vården, upplevde en del 

kvinnor gott stöd från vårdpersonalen (Mulvihill & Walsh 2014; Murphy & Merrel 2009;  

Wojnar 2007) och i studien av Wojnar (2007) upplevdes vården som kärleksfull och positiv. 

Vårdpersonalen upplevdes lyhörd inför den emotionella påverkan som missfallet innebar för 

kvinnorna (Murphy & Merrell 2009), vilket tog sig uttryck i deras förhållningssätt gentemot 

kvinnorna, hur de uttryckte sig och att bjöd in till att ställa frågor (Mulvihill & Walsh 2014). 

Somliga tyckte att sjuksköterskorna var särskilt gott stöd genom att de visade förståelse, 

erkände förlusten och uppmuntrade kvinnorna att sörja (MacWilliams et al. 2016). 

Diskussion 

Syftet med litteraturstudien var att belysa kvinnors upplevelser av att genomgå missfall. 

Studiens resultat bygger på 12 vetenskapliga artiklar med kvalitativ metod som presenteras i 

bilaga 1. Ur dataanalysen utkristalliserades fem kategorier som beskrev olika typer av 

upplevelser hos kvinnorna; Att reagera med kroppsligt och känslomässigt kaos, Att söka vård 

och bli nedprioriterad, Att beskylla sig själv och söka förklaring, Att förlusten påverkar 

framtidstron och Att få stöd eller inte få stöd. 

Resultatdiskussion 

Resultatet av litteraturstudien visade att en stor andel av kvinnorna sökte vård vid en 

akutmottagning i samband med sina missfall. Där fick de ofta vänta länge, blev medicinskt 

nedprioriterade och ibland placerade på avdelningar som hade andra specialistinriktningar än 

gynekologi. Ytterligare studier tar upp den långa väntan i samband med uppsökandet av vård, 

exempelvis beskriver Meaney et al. (2017) hur väntan på akutmottagningen upplevdes som 

en av de värsta aspekterna av missfallsupplevelsen, då miljön upplevdes att bidra till deras 

smärta. Detta då kvinnorna upplevde att de inte kunde uttrycka sina känslor av hänsyn till de 

andra patienterna (Adolfsson et al. 2004; Meaney et al. 2017), det beskrivs också hur det 

upplevdes som stressande när kvinnorna väl omhändertagits, att endast avskiljas med ett 

draperi från andra patienter och personal och således kunna höra fosterljud från andra 

kvinnors monitorer och hur personalen småpratade och skojade sinsemellan (Meaney et al 

2017). 

 

Resultatet av litteraturstudien visar att skuldkänslor är vanligt i samband med missfall, 

kvinnorna tenderar att beskylla sig själv, i synnerhet när ingen yttre förklaring till missfallet 

kan ges. I Adolfsson et al. (2004) studie beskrivs att om kvinnorna inte kan få någon 

förklaring till varför missfallet skett, beskyller de sig själva och fabricerar en orsak, så som 

stress, att de inte ville ha barnet tillräckligt mycket, att de tränat för mycket eller för lite eller 

som straff för att de tidigare gjort abort.  Meaney et al. (2017) beskriver att vid ungefär 
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hälften av alla missfall kan ingen orsak fastställas och menar vidare utifrån sin studie att det 

finns en brist på kunskap bland kvinnor, som ofta är omedvetna om hur vanligt det är med 

missfall och istället betraktar det som en sällsynt graviditetskomplikation. De menar att bättre 

information till kvinnorna i ett tidigt skede skulle kunna hjälpa dem att förbereda sig på att 

deras graviditet kan sluta i missfall och också minska risken för att de ska beskylla sig själva 

om det inträffar (Meaney et al. 2017). 

 

Resultat av litteraturstudien visade att många kvinnor upplevde att deras sorg i samband med 

missfallen inte erkändes utan förminskades av omgivningen, vilket tog sig i uttryck som 

okänsliga kommentarer, bristande empati och en förväntan att snabbt gå vidare och vara som 

vanligt igen. Detta resultat styrks av Geller et al. (2010), Corbet-Owen och Kruger (2001) 

och Mobida och Nolte (2007) som också beskriver att vårdpersonalen inte tillgodosåg 

kvinnornas känslomässiga behov när de genomgick missfall. Corbet-Owen och Kruger 

(2001) beskriver vidare att även om kvinnorna tillskrev sina graviditeter olika betydelse så 

uttryckte samtliga behovet av att bli bekräftade i sin förlust och att varmt och mänskligt 

bemötande från vårdpersonalen var betydelsefullt.  

 

Uppsatsförfattarna reflekterar över hur det kommer sig att vårdpersonalen inte tillgodoser 

kvinnornas emotionella behov när det finns så mycket studier som beskriver vikten av 

personcentrerad vård där helheten är i fokus. Corbet-Owen och Kruger (2001) menar att 

vårdpersonalen generellt sett är mer engagerad i de kroppsliga symptomen och när de lyssnar 

till kvinnornas upplevelser så hindras de av sitt medicinska fokus. Sjuksköterskans fokus på 

det kroppsliga och medicinska beskrivs vidare av Murphy och Philpin (2010) som en följd av 

att dennes föreställning om fostret vanligen är en helt annan än den föreställning som kvinnan 

har, till följd av att sjuksköterskan handhar missfall nästan dagligen och ofta handskas med 

utstötta foster och fosterdelar. Corbet-Owen och Kruger (2001) beskriver vidare att det vore 

hjälpsamt om vårdpersonalen kunde förstå kvinnornas perspektiv, då det visat sig ha en stark 

positiv inverkan på dem. Jangland et al. (2017) menar att en omhändertagande relation ger 

positiva effekter för patienternas välmående och återhämtning, i motsats till de negativa 

effekter som vårdpersonalens kultur av stress och högt tempo leder till. Sjuksköterskorna i 

Jansson och Adolfssons (2010) studie berättar hur viktigt det är att inte vara stressad när man 

ska sitta ned och prata med kvinnorna, medan Murphy och Merrell (2009) förklarar att 

sjuksköterskorna i deras studie inte ansåg sig hinna prata med kvinnorna, vilket ytterligare 

styrks av Corbet-Owen och Kruger (2001) som menar att det är ett ofrånkomligt faktum att 

vårdpersonalen ofta jobbar under tidspress. Lydahl (2017) poängterar att utövandet av 

personcentrerad vård inte innebär att sjuksköterskans alla ordinarie arbetsuppgifter försvinner 

utan de måste hinnas med ändå. Detta riskerar att leda till merarbete och avbrott i det 

planerade arbetsupplägget. Dokumentationen av utförda personcentrerade åtgärder tar sådan 

tid att sjuksköterskan spenderar mer tid på att dokumentera utförda personcentrerade åtgärder 

än det ger faktiskt tid med patienten, samt att sjuksköterskan får jobba över för att hinna med 

alla sina arbetsuppgifter (Lydahl 2017). 

 

Så som Geller et al. (2010) beskriver är det viktigt att erkänna de systemiska problemen kring 

att kunna ge denna goda individuellt anpassade vård i varje given situation – vårdpersonalens 

begränsade resurser är i vissa fall ett ofrånkomligt hinder för att ge kvinnorna en 

tillfredsställande vård i samband med missfall. Vårdpersonalen tvingas hela tiden prioritera 

och har kort om tid till varje patient – på akutmottagningen är det nödvändigt att prioritera de 

mest kritiskt sjuka patienterna först och vid inneliggande vård går det inte alltid att placera 
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kvinnorna i enlighet med deras önskningar (Geller et al. 2010).  Även om tid- och resursbrist 

ofta föreligger borde sjuksköterskan sträva efter att omhänderta hela personen och ge ett 

vänligt bemötande för att ge kvinnan en bättre upplevelse i en känslig situation. 

Metoddiskussion 

Endast två sökord användes i databassökningarna vilket kan menas vara en svaghet. Detta 

kan dock förklaras med att när fler sökord användes för att precisera sökningen, exempelvis 

nurs*, emergency*, blev antalet sökträffar mycket få. Sökordet experience* söktes i fritext 

vilket också kan betraktas som en svaghet, då fritextsökningar riskerar att ge träffar som är 

för generella i förhållande till frågeställningen samt att hänsyn måste tas till stavning, olika 

ändelser på orden och synonymer (Statens beredning för medicinsk och social utvärdering 

[SBU] 2017). Detta kom an på att passande ämnestermer för begreppet saknades i 

databaserna. SBU (2017) framhåller emellertid att fritextord i sökningen också har flera 

fördelar, som att de fångar in nya studier som ännu inte är indexerade och att de är till hjälp 

när indexeringsorden är för generella för att passa frågeställningen. I efterhand insåg 

uppsatsförfattarna att sökningen med fördel kunde ha omfattat engelska synonymer till 

begreppet upplevelse, exempelvis perception* vilket också kan menas vara en svaghet. 

Emellertid är experience det vanligaste och mest vedertagna engelska ordet för upplevelse 

vilket får menas tala för att det är det lämpligaste ordet att använda. I efterhand gjordes en 

sökning i CINAHL med perception* istället för experience* i fritext vilket gav 20 träffar, där 

merparten inte bedömdes svara mot syftet eller redan fanns med i tidigare sökningar. Således 

behöver det nödvändigtvis inte ha haft så stor betydelse för resultatet. 

 

För att få fram ett någorlunda aktuellt sökresultat begränsades sökningen till artiklar 

publicerade mellan 2007-01-01 och 2017-08-30. Tidsspannet på 10 år kan emellertid 

betraktas som relativt stort i forskningssammanhang, men då sökresultatet med 

femårsbegränsning blev endast 58 artiklar i CINAHL så bedömdes det inte ge tillräckligt stort 

material. Det ställningstagandet kan menas stöttas av att det råder konsensus i resultatet 

mellan äldre och nyare artiklar, kvinnornas beskrivna upplevelser har varit likartade 

oberoende av ålder på artiklarna. 

 

I steg 4 primärgranskades sökträffarnas titlar och abstrakt (Polit & Beck 2017) och jämfördes  

mot litteraturstudiens syfte för att sortera ut de artiklar som bedömdes relevanta mot syftet. 

Denna process kan möjligen ha inneburit att vissa artiklar, där relevansen inte kunnat utläsas 

från titel eller abstrakt, felaktigt exkluderats i detta steg.  

 

I steg 7 skedde en kvalitetsgranskning av de utvalda artiklarna och för två artiklar krävdes 

särskilt övervägande då det saknades information om huruvida de hade genomgått granskning 

av en etisk kommitté, vilket är en av punkterna i granskningsmallen. Polit och Beck (2017) 

beskriver dock att detaljerad information om studiernas etiska överväganden ibland 

utelämnas ur artiklarna av utrymmesskäl, vilket gör att det inte alltid går att bedöma hur 

forskarna faktiskt har förhållit sig baserat på vad som nämns i artiklarna. Vidare beskrivs att 

vissa slutsatser kan dras utifrån hur värvningen av informanter och datainsamlingens 

tillvägagångssätt beskrivs i artiklarna. Beskrivs inte hur forskarna säkrat informerat samtycke 

hos deltagarna kan istället uppmärksammas huruvida studiens data samlats in på ett sätt som 

var möjligt att genomföra utan att deltagarna var medvetna och frivilliga, exempelvis om 

datainsamlingen skett diskret eller otydligt. Dessutom bör det övervägas vilka deltagarna i 
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studien är, då en studie involverande utsatta grupper bör vara extra noggrann i att informera 

om vilka procedurer som utförts för att skydda deras intressen. Utsatta grupper i denna 

kontext innebär grupper som saknar förmåga att ge ett meningsfullt informerat samtycke eller 

befinner sig under omständigheter som utgör en högre än genomsnittlig risk för negativa 

effekter (Polit & Beck 2017). Uppsatsförfattarna gjorde utifrån det en fördjupad bedömning 

av de två artiklarna och bedömde att de etiska övervägandena var fullgoda. Dels baserat på att 

artikelförfattarna i båda fall haft adekvata etiska riktlinjer att förhålla sig till utifrån 

tidskrifternas krav. I synnerhet den ena artikelns metoddel beskrev tydligt hur forskarna gått 

tillväga med frivilligt deltagande och informerat samtycke. I den andra artikeln beskrevs 

förfarandet inte lika tydligt men då deltagarna inbjudits till studien och själva valt att ta 

kontakt med artikelförfattarna för att anmäla intresse att delta i studien, som skedde genom 

enskilda intervjuer, bedömdes det likabetydande som informerat samtycke. Ingen av 

artiklarna involverade någon utsatt deltagargrupp.   

 

Data från de 12 artiklar som slutligen låg till grund för litteraturstudiens resultatdel har 

bearbetats grundligt i flera omgångar. Bearbetningen skedde både enskilt och gemensamt av 

båda uppsatsförfattarna, detta för att minska risken för att resultatet skulle ha präglats av 

personliga åsikter och därmed gett en missvisande sammanställning. Dock har 

uppsatsförfattarna haft i åtanke, så som nämns i Polit och Beck (2017), att det är svårt att helt 

förbise förförståelse och egna åsikter när en sammanställning görs. 

 

De vetenskapliga artiklarna som ligger till grund för litteraturstudien är utförda i åtta olika 

länder; USA, Irland, Storbritannien, Israel, Australien, Kanada, Sverige och Sydafrika. Detta 

visar dels att ämnet är beforskat i många olika länder, men också att likheter i kvinnornas 

upplevelser kan urskiljas oberoende av vilket land de kommer ifrån, vilket kan menas vara en 

styrka. En hel del organisatoriska skillnader framkom också tack vare att studier från många 

olika länder inkluderades i studien, vilket gav ökad förståelse för att kvinnans upplevelse 

präglas av den vårdkultur hon är en del av. 

 

Forsberg & Wengström (2016) beskriver att en studies överförbarhet består av dess externa 

validitet och hur generaliserbar den kan bedömas vara från urval till population. 

Uppsatsförfattarna reflekterar över hur kvinnornas upplevelser av missfall kan betraktas som 

överförbara till andra kvinnors upplevelser av missfall och spekulerar att överförbarheten kan 

uppfattas som god, då det rådde samstämmighet kring många av upplevelserna oberoende av 

kontext. 

Klinisk betydelse 

I studien framkom att missfall ofta var en emotionellt svår upplevelse och att många kvinnor 

var missnöjda med bemötandet de fick av vårdpersonalen. Därför kan slutsatsen dras att det 

finns ett kunskapsglapp hos vårdpersonalen kring hur missfall upplevs av kvinnan och att 

denna litteraturstudie kan ge ökad kunskap som kan bidra till ökad förståelse. Det är viktigt 

att lyfta fram att missfallsupplevelsen är individuell och för att kunna erbjuda personcentrerad 

vård krävs att vårdpersonalen bemöter varje kvinna som unik individ och är öppen för att 

möta hennes behov i situationen. Att varje sjuksköterska har i åtanke att alla har behov av 

bekräftelse och ett varmt omhändertagande, vilket inte behöver ta någon extra tid i anspråk. 
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Förslag till fortsatt forskning 

Det har framkommit i litteraturstudien att det praktiska omhändertagandet av kvinnor som 

genomgår missfall kan skilja sig åt mellan olika länder på grund av organisatoriska skillnader 

i vården. Det vore därför intressant att gå vidare med kvalitativa studier av hur kvinnor i 

Sverige upplever missfall och om upplevelsen påverkas av var kvinnan omhändertas. Skiljer 

sig upplevelsen åt beroende på om kvinnan togs emot på en akutmottagning eller en 

gynekologisk akutmottagning? Det vore vidare intressant att utforska sjuksköterskans 

perspektiv, vilket stödbehov uppfattar sjuksköterskan hos kvinnor som genomgår missfall 

och vilka omvårdnadsåtgärder utförs? 

Slutsats 

Många kvinnor upplevde smärta och vaginala blödningar samt känslor av chock, förtvivlan 

och att inte ha situationen under kontroll när de genomgick missfall. Ofta söktes vård på en 

akutmottagning och eftersom de sällan blev högt medicinskt prioriterade fick de ofta vänta 

länge på omhändertagande, vilket upplevdes som emotionellt svårt. De upplevde också i 

många fall oempatiskt bemötande från vårdpersonalen och kände att de inte hörde hemma på 

akutmottagningen. Många kvinnor upplevde skuldkänslor över missfallet, i synnerhet när det 

inte fanns någon medicinsk förklaring. Bristen på förklaring försvårade sorgeprocessen och 

gjorde det svårt för kvinnorna att finna mening i det som skett. Förlusten som upplevdes vid 

missfallen var inte bara förlust av graviditeten utan också hela den planerade framtiden som 

kvinnorna hunnit föreställa sig. Moderskapet betraktades som en viktig del av kvinnligheten 

och upplevelsen kunde förvärras av oro kring att inte kunna bli gravid igen. Många kvinnor 

upplevde att deras sorg inte erkändes av omgivningen, som förväntade sig att de snabbt skulle 

återgå till det normala och ofta kom med okänsliga kommentarer som förminskade deras 

upplevelse. 
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Bilaga 1, Artikelmatris 

 

Författare, årtal 

och land 

Syfte   Metod Huvudresultat 

Adolfsson, A. 

 

2010 

 

Sverige 

Syftet var att 

identifiera och 

beskriva kvinnors 

upplevelser av 

missfall utifrån 

Heideggers tolkande 

fenomenologi. 

Metod: Kvalitativ, 

fenomenologisk. 

Urval: Alla kvinnor (42 

st) >18 år som vårdats för 

missfall i senast 

graviditetsvecka 16 vid 

ett visst sjukhus i Sverige 

under en given tidsperiod 

inbjöds att delta i studien, 

till slut intervjuades 15 

stycken. 

Datainsamling: 

Djupintervjuer utifrån en 

generell intervjuguide. 

Deltagarna 

beskrev bristen på 

kontroll över vad 

som hände fysiskt 

vid missfallet och 

rädslan över att 

förlora 

graviditeten som 

överväldigande. 

De upplevde 

känslor av panik 

eller chock. Att 

behöva ta sig till 

sjukhus i det 

tillståndet beskrev 

som 

traumatiserande 

och att de långa 

väntetiderna på 

akuten kändes 

outhärdliga. 

Carolan, M. & 

Wright, R. J. 

 

2016 

 

USA 

Syftet var att 

erkänna 

missfallsupplevelsen 

som betydande 

händelse för kvinnor 

över 35 års ålder och 

att låta kvinnor med 

denna upplevelse ge 

insikt om hur denna 

förlust 

upplevdes och 

tolkades. 
 

Metod: Kvalitativ studie, 

fenomenologisk. Urval: 

Kvinnor 35 år eller äldre 

som upplevt missfall 

inom de senaste 2 åren. 

Datainsamling: Enskilda 

djupintervjuer   

Deltagarna 

beskrev en verklig 

känsla av förlust 

som var både 

fysisk och 

emotionell och 

intensiv sorg. De 

beskrev också 

sökandet efter 

mening genom att 

försöka förstå 

varför missfallet 

skedde och om det 

hade kunnat 

undvikas. 
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Författare, årtal 

och land 

Syfte   Metod Huvudresultat 

Fernandez, R., 

Harris, D. & 

Leschied, A. 

 

2011 

 

Kanada 

Att utforska 

kvinnors upplevda 

erfarenheter av 

missfall i ljuset av 

processfaktorer i 

kontexten. 

 

 

Metod: Kvalitativ metod 

med inslag av 

fenomenologi och 

grounded-theory. 

Urval: Ett 

bekvämlighetsurval av sju 

kvinnor som upplevt 

missfall fram till 

graviditetsvecka 20 varav 

två från sjukhusklinik och 

fem från andra instanser. 

Datainsamling: 

Semistrukturerade 

intervjuer med tematiska 

frågor. 

Deltagarna 

beskrev 

upplevelser av 

känslomässig 

kamp och att deras 

personliga gränser 

för var de kunde 

klara av testades.  

Gerber-Epstein, P., 

Leichtentritt, R.D. 

& Benyamini, Y. 

 

2009 

 

Israel 

 

Syftet var att studera 

kvinnans subjektiva 

upplevelse av 

missfall vid hennes 

första och 

hittillsvarande enda 

graviditet och på så 

vis hjälpa kvinnan 

genom hennes 

förlust och bristande 

stöd från omgivning 

eller vårdpersonal. 

Metod: Kvalitativ 

Urval: Strategiskt urval 

via annonsering och 

snöbollsurval av 19 

kvinnor som upplevt 

missfall vid sin första 

graviditet inom de senaste 

fyra åren, <35. 

Datainsamling:  Aktiva 

intervjuer, tematiska 

analyser. 

Deltagarna 

beskrev den stora 

kontrasten mellan 

glädjen över första 

graviditeten och 

upptäckten att 

fostret hade dött. 

De beskrev 

känslor som 

hjälplöshet. sorg 

och djup smärta. 
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Författare, årtal 

och land 

Syfte   Metod Huvudresultat 

Harris, D.L. & 

Daniluk, J.C. 

 

2010 

 

Storbritannien 

Syftet var att 

utforska upplevelser 

hos infertila kvinnor 

som blev gravida 

genom assisterad 

befruktning, men 

fick missfall mellan 

graviditetsvecka 2-

16. 

Metod: Kvalitativ, 

fenomenologisk. 

Urval: Kvinnor som 

blivit gravida genom 

assisterad befruktning och 

fått missfall upp till och 

med graviditetsvecka 16 

rekryterades till studien 

via infertilitetskliniker 

och webplatsannonser. 

De som föll inom 

inklusionskriteriernasattes 

på väntelista för att 

intervjuas. 10 kvinnor 

intervjuades innan 

datamättnad bedömdes ha 

uppnåtts. 

Datainsamling: 

Semistrukturerade 

djupintervjuer  

Deltagarna 

beskrev känslor av 

djup förlust och 

sorg och orättvisa 

av att vara 

drabbade av såväl 

fertilitetsproblem 

som missfall. De 

upplevde 

hjälplöshet inför 

att göra allt för att 

få bli föräldrar 

men inte kunna ha 

kontroll över vad 

som skedde i 

kroppen.  

MacWilliams, K., 

Hughes, J., Aston, 

M., Field, S. & 

Wight Moffat, F. 

 

2016 

 

Kanada 

Syftet var att 

beskriva upplevelser 

hos kvinnor som 

vårdades på 

akutmottagning vid 

pågående missfall. 

Metod: Kvalitativ, 

fenomenologisk. 

Urval: Kvinnor >18 år 

som upplevt missfall vid 

någon av tre olika 

akutmottagningar 

värvades till studien. Åtta 

kvinnor intervjuades 

innan datamättnad 

bedömdes ha uppnåtts. 

Datainsamling: 

Semistrukturerade 

intervjuer med 

intervjuguide. 

Deltagarna 

beskrev att de 

kände sig 

berövade på sitt 

framtida barns 

födelse, att de var 

rädda och 

traumatiserade och 

att deras behov 

inte prioriterades 

av vårdpersonalen.  

Mulvihill, A. & 

Walsh, T. 

 

2014 

 

Irland 

 

 

Syftet var att 

utveckla en djupare 

förståelse för 

missfall så som det 

upplevs av kvinnan 

för att kunna 

utveckla 

implementationen av 

socialarbete vid 

mindre irländska 

sjukhus. 

Metod: Kvalitativ studie, 

fenomenologisk. 

Urval: Strategiskt urval 

av 10 stycken kvinnor 

som upplevt missfall i 

graviditetsvecka <22, 10-

14 månader innan. 

Datainsamling: Enskilda 

intervjuer 

Deltagarna 

beskrev att de 

upplevde en rad 

olika känslor 

såsom chock, 

depression, 

skuldkänslor, ilska 

och att de sökte 

efter förklaring.  

 



4 
 

Författare, årtal 

och land 

Syfte   Metod Huvudresultat 

Murphy, F. & 

Merrell, J. 

 

2009 

 

Storbritannien 

 

Syftet var att 

utforska kvinnors 

upplevelser av att 

drabbas av tidiga 

missfall vid en 

gynekologisk 

avdelning. 

Metod: Kvalitativ, 

etnografisk studie. 

Urval: Strategiskt urval 

av kvinnor från sjukhus 

och “communitysettings”. 

Datainsamling: 

Deltagande observation, 

omvårdnadsjournaler 

analyserades och enskilda 

intervjuer med kvinnorna. 

Deltagarna 

beskrev att de 

upplevde sorg 

under en längre tid 

och att 

upplevelsen gav 

dem känslan av att 

få en ny identitet, 

“kvinna som haft 

missfall”. 

Murphy, F. & 

Philpin, S. 

 

2010 

 

Storbritannien 

Syftet var att 

utforska 

omhändertagandet 

av kvinnor som 

genomgått ett 

missfall 

inneliggande på 

sjukhus. 

Metod: Kvalitativ, 

etnografisk studie. 

Urval: Strategiskt urval 

av 8 kvinnor som upplevt 

missfall och blivit inlagda 

på sjukhus för aktiv 

behandling av missfallet. 

Datainsamling: 

Deltagande observation, 

omvårdnadsjournaler 

analyserades och enskilda 

intervjuer med kvinnorna. 

Deltagarna 

beskrev de fysiska 

manifestationerna 

av missfallet som 

en väsentlig del av 

upplevelsen. De 

upplevde också 

missfallet som 

förlusten av en 

bebis snarare än 

ett embryo. 

Rowlands, I.J. & 

Lee, C. 

 

2010 

 

Australien 

 

 

Syftet var att hitta 

sätt att stötta 

australiensiska 

kvinnor efter 

missfall. 

 

 

Metod: Kvalitativ enligt 

grounded-theory princip. 

Urval: Kvinnor som 

genomgått missfall under 

de senaste två åren, via 

annonsering. 

Datainsamling: 

Individuella 

semistrukturerade 

intervjuer. 

Deltagarna 

beskrev att de 

upplevde bristande 

stöttning och att 

de kände sig 

isolerade i sin 

sorg. De upplevde 

bristande omsorg 

från vården och 

kände ilska över 

okänsliga 

kommentarer från 

vårdpersonal som 

de upplevde 

förminskade deras 

upplevelse. 



5 
 

Författare, årtal 

och land 

Syfte   Metod Huvudresultat 

Van Rensburg, E.J., 

Poggenpoel, M., 

Myburgh, C. & Du 

Plessis, D. 

 

2009 

 

Sydafrika 

Syftet var att 

utforska och 

beskriva kvinnors 

missfallsupplevelse 

för att kunna bidra 

till deras psykiska 

välmående. 

Metod: Kvalitativ, 

fenomenologisk. 

Urval: Strategiskt urval 

av 7 kvinnor som 

genomgått missfall upp 

till och med 

graviditetsvecka 20. 

Datainsamling: 

Semistrukturerade 

enskilda intervjuer. 

Deltagarna 

beskrev en djup 

känsla av sorg och 

förlust. De kände 

sig maktlösa och 

berövade på sin 

glädje över 

graviditeten. De 

beskrev också 

känslan av att ha 

misslyckats och 

ångest över att det 

skulle vara något 

allvarligt fel på 

kroppen. 

Wojnar, D. 

 

2007 

 

USA 

Syftet var att 

beskriva 

missfallsupplevelsen 

ur lesbiska pars 

perspektiv. 

Metod: Kvalitativ, 

fenomenologisk studie. 

Urval: Strategiskt urval 

via annonsering, 10 

lesbiska par som upplevt 

missfall tillsammans 

under de senaste två åren. 

Datainsamling: Intervjuer 

med deltagarna enskild 

och i par. 

Deltagarna 

beskrev en 

maktlös känsla av 

att inte ha kontroll 

över sin fertilitet, 

att missfallet var 

en psykologiskt 

traumatisk 

händelse och att 

känslan av att 

förlora den 

graviditet man 

jobbat så hårt för 

att uppnå var 

förkrossande. 

 

 

 

 


