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Summering 
 

Bakgrund: Missfall är då en graviditet avbryts innan fostret har förmåga att överleva 

utanför livmodern. Av alla konstaterade graviditeter slutar 10 - 20% i missfall. Kvinnor 

som genomgått missfall har behov av stöd samt anpassad information, därför är det av 

vikt att sjuksköterskan finns där och ger ett psykologiskt stöd genom hela 

omvårdnadsprocessen.  

 

Syfte: Syftet med litteraturstudien var att belysa kvinnors upplevelse av psykisk hälsa i 

samband med och efter missfall samt granska undersökningsgrupperna i de inkluderade 

artiklarna. 

 

Metod: Litteraturstudien har en beskrivande design där 10 artiklar med kvalitativ ansats 

utgör studiens resultat.  

 

Huvudresultat: Majoriteten av kvinnorna upplevde missfall som en krissituation, 

präglad av djup sorg och tomhet. För att bearbeta sorgen var stödet från familj, vänner 

och sjukvården avgörande för den psykiska hälsan. Kvinnorna ansåg stöd samt anpassad 

information från sjukvården som viktigt, detta upplevdes dock bristfälligt vilket skapade 

otrygghet. För att öka möjligheten för kvinnorna att gå vidare krävdes ett 

meningsskapande av händelsen vilket kunde uppkomma till följd av att tiden gjorde det 

möjligt att bearbeta känslor och uppnå en bättre psykisk hälsa. I 

undersökningsgrupperna i artiklarna deltog mellan 6 - 23 kvinnor, åldern hos deltagarna 

varierade mellan 18 - 60 år och kvinnorna hade upplevt 1 - 8 missfall mellan 

graviditetsvecka 5 - 20. 

 

Slutsats:  

Majoriteten av kvinnor som upplevt missfall fick en negativ påverkan på den psykiska 

hälsan. Den mest centrala aspekten som urskiljdes var vikten av stöd, framförallt från 

sjukvården. Kan sjuksköterskan få en större förståelse och identifiera kvinnors 

emotionella upplevelse av missfall kan en bättre omvårdnad utföras, vilket möjliggör en 

stärkt psykisk hälsa hos kvinnorna.  

 

 

 

Nyckelord: Kvinnor, Missfall, Psykologisk, Upplevelse  



 

 

Abstract 
 

Background: Miscarriage is when a pregnancy ends before the fetus is able to survive 

outside the uterus. Out of every established pregnancies, 10 - 20% ends in miscarriage. 

Women who experienced miscarriage needs support and information and that’s why 

nurses needs to give a psychological support trough the whole nursing process.  

 

Aim: The aim of this study was to illustrate women’s experience of psychological 

health in conjunction with and after miscarriage and to describe the participants in the 

included articles.  

 

Method: This study has a descriptive design where 10 articles with qualitative approach 

makes the final result.  

 

Results: The majority of women experienced miscarriage as a crisis, characterized by 

grief and emptiness. The need of support by family, friends and healthcare was 

considered to be a crucial part for their psychological health. Women considered 

support as well as adapted healthcare information as important, however, women felt 

lack of information, and this created insecurity. The women experienced the 

psychological health improved with time, the distance gave them opportunity to find 

meaning through the incident. In the study groups 6 - 23 women participated, the age 

varied between 18 - 60 years and the women had experienced 1 - 8 miscarriage in 

pregnancy week 5 - 20.  

 

Conclusion: The majority of women who experienced miscarriage got negative impact 

on their psychological health. The most central aspect is support, most from the 

healthcare. If the nurses can get a deeper understanding and identify women’s emotional 

experience of miscarriage, a better nursin care can be taken into practice, which can 

improve the women’s psychological health.  
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1. Introduktion 

1.1 Definition av missfall 

Då en graviditet avbryts innan fostret har förmåga att överleva utanför livmodern kallas detta 

för abort. Det finns två olika uttryck för abort, provocerad samt spontan abort. Vid en 

provocerad abort är det ett medvetet val att inte fullborda graviditeten jämfört vid en spontan 

abort där graviditeten avbryts ofrivilligt (Jerpseth 2011). Enligt Borgfeldt, Åberg, Anderberg 

och Andersson (2010) benämns även spontan abort som missfall. I denna litteraturstudie 

kommer spontana aborter benämnas som missfall. Missfall delas in i två huvudsakliga 

grupper, tidiga respektive sena missfall, där tidiga missfall räknas fram till den 12:e 

graviditetsveckan och sena missfall efter graviditetsvecka 12 fram till graviditetsvecka 22. 

 

1.2 Orsaker och risker vid missfall 

Av alla konstaterade graviditeter slutar 10 - 20 procent i missfall (Jerpseth 2011) och de allra 

flesta missfall uppkommer i 80 - 85 procent av alla graviditeter före graviditetsvecka 12 

(Borgfeldt et al. 2010). Varför en graviditet slutar i tidigt missfall kan ha många olika orsaker. 

Enligt Borgfeldt et al. (2010) är den vanligaste orsaken kromosomavvikelser eller andra 

defekter i det befruktade ägget. Sjukdomar och tillstånd som kan öka risken för missfall är 

autoimmuna sjukdomar, som exempelvis svår diabetes samt hypo- och hypertyreos (Borgfeldt 

et al. 2010). Även livsstilsfaktorer som rökning, dåligt näringsintag, alkoholkonsumtion och 

läkemedelsmissbruk utgör en ökad risk för missfall (Jerpseth 2011). Gold, Dalton, Schwenk 

och Hayward (2007) påvisar även i sin studie att rökning och substansmissbruk ökar risken 

samt att psykisk sjukdom ger en ökad risk för missfall. Utöver dessa riskfaktorer 

uppmärksammar även Andersen, Feodor Nilsson, Nybo Andersen och Strandberg – Larsen 

(2014) att hög kaffekonsumtion, stress, övervikt samt tunga lyft under graviditeten ökar risken 

för missfall.  

 

1.3 Symtom vid missfall 

Borgfeldt et al. (2010) beskiver att ett komplett missfall är då graviditeten avbryts i ett svep. 

Fostret, moderkaka och hinnor stöts då ut tillsammans, detta ger ett snabbt förlopp som oftast 

uppträder med symtom som smärta och blödning. Fostret kan även stötas ut i delar, detta 

kallas för ett ofullständigt missfall och ger en symtombild där smärtan varierar i intensitet och 

ger blödningar i form av klumpar. Ett ofullständigt missfall kan fortgå i flera dagar om ingen 

behandling sätts in och ge risk för infektion. Symtom vid missfall är varierande men oftast 
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visar dem sig i form av smärta och blödning, dock kan symtomen även visa sig i frånvaro av 

varandra. Smärtans karaktär kan upplevas som kraftig och molande som kommer i 

regelbundna intervaller. Blödningens karaktär visar sig ofta till en början vara minimal som 

sedan stegvis ökar i riklighet. I enstaka fall kan kvinnan bli allmänpåverkad på grund av den 

rikliga blödningen (Borgfeldt 2010). Casikar, Condous, Lu och Reid (2013) beskriver även att 

psykiska påfrestningar kan uppträda hos kvinnor efter ett missfall, dessa symtom kan variera 

och uppträda i olika hög grad. 

 

1.4 Behandling vid missfall 

För att besluta vilken typ av behandlingsform som ska utföras måste samtal mellan sjukvården 

samt den berörda kvinnan göras, detta för att båda parter ska vara eniga i beslutsfattandet. 

Beroende på vilken graviditetsvecka missfallet inträffat skiljs behandlingsformerna åt, dock 

betonas att kvinnans medbestämmande och tillfredställelse alltid skall eftersträvas (Black et 

al. 2016). Ett pågående missfall kan inte förhindras eller stoppas. Uppstår missfallet tidigare 

än graviditetsvecka 12 behandlas kvinnan oftast genom ett kirurgiskt ingrepp, fostret skrapas 

eller sugs då ut ur livmodern (Borgfeldt et al. 2010). Vid tidiga missfall krävs ibland ingen 

behandling då kroppen stöter ut fostervävnaden på egen hand (Black et al. 2016). En 

medicinsk behandling kan även göras där ett läkemedel får livmodern att kontrahera vilket 

leder till att fostret stöts ut, denna behandling sker oftast efter graviditetsvecka 12 (Borgfeldt 

et al. 2010). Kvinnan kan vara med i beslutsfattandet kring vart behandlingen skall ske, detta 

kan utföras på en gynekologisk enhet eller i hemmet (Evans 2012). 

 

1.5 Omvårdnad vid missfall och sjuksköterskans roll 

Linnet Olesen, Graungaard och Husted (2015) beskriver att psykisk påfrestning kan uppstå 

kring beslutsfattandet av behandling, samt att sjukvården har en viktig funktion att ge stöd och 

tillräcklig information för beslutsfattande. Dock poängteras att kvinnor ofta finner brist på 

stöd och tillräcklig information vid omvårdnad samt att missförstånd kan uppstå vid 

informationstillfällen mellan kvinnor och sjuksköterska. I ICN´s etiska kod (2012) tydliggörs 

sjuksköterskans fyra grundläggande ansvarsområden, dessa handlar om att förebygga 

sjukdom, främja hälsa, återställa hälsa samt att lindra lidande. Sjuksköterskans vårdande ska 

utföras med respekt för mänskliga rättigheter och omvårdnaden ska ges individanpassat med 

värdighet och respekt. Detta omvårdnadsarbete skall ges oberoende av ålder, hudfärg, sexuell 

läggning, kulturell bakgrund, politisk åsikt samt funktionsnedsättning eller sjukdom. 

Sjuksköterskan ska ge korrekt samt anpassad information för att möjliggöra en grund till 
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patientens självbestämmande av vård och behandling. Ockhuijsen, Hoogen, Boivin, Macklon 

och De Boer (2015) beskriver vikten av att i tidigt omvårdnadsskede ge anpassad information 

kring symtom och behandling som kan öka känslan av kontroll hos kvinnorna samt ge större 

förståelse av situationen. Murphy och Philpin (2010) beskriver att omvårdnadsprocessen för 

sjuksköterskor handlar om att ge ett psykologiskt stöd till kvinnor som genomgått missfall 

samt ge ett respektfullt och värdigt bemötande.  

 

1.6 Psykisk hälsa och ohälsa 

Begreppet hälsa kan beskrivas som en helhetssyn på människan där fokus ligger på tre 

komponenter, kroppen, själen och anden. Dessa komponenter ses som en helhet som 

tillsammans skapar en individs hälsa. Psykisk hälsa är psykiskt välbefinnande och kan 

beskrivas som en individuell process som individer skapar och upplever i sitt dagliga liv 

(Willman 2009). Den psykiska hälsan varierar bland individer och psykisk ohälsa kan 

uppkomma flertalet gånger under livet, detta kan bero på upplevelser som uppfattats som 

motgångar och varit svåra att uppleva. Då en individ drabbas av psykisk ohälsa kan känslor 

som förlorad kontroll och en färglös vardag uppträda. Andra känslor som stress, ångest, oro 

samt nedstämdhet är vanligt förekommande. En individs självbild kan skadas och känslan av 

ett minskat värde kan uppstå. Den psykiska ohälsan kan antingen förstärkas, förminskas men 

även försvinna under livets gång där individen då återigen kan uppleva en god psykisk hälsa 

(Skärsäter 2009).  

 

1.7 Begreppet upplevelse 

Malmström, Györki och Sjögren (2002) definierar upplevelse som en erfarenhet eller en 

händelse hos en människa. Jerpseth (2011) beskriver att de kvinnor som genomgår ett missfall 

kan ha varierande upplevelser och känslor i samband med och efter händelsen. Trots liknande 

händelser kan upplevelser skilja sig åt då människor är unika med olika synsätt och tolkar 

upplevelser individuellt. 

 

1.8 Känsla av sammanhang - KASAM  

Begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet är de tre komponenterna som bidrar till en 

känsla av sammanhang (KASAM). Begreppet begriplighet syftar till hur en individ uppfattar 

inre samt yttre stimuli som greppbara samt hanterbara, dvs. stimuli kan uppfattas ordnad och 

tydlig eller motsatsen till hanterbar som då uppfattas kaotisk och otydlig. En hög 

begriplighetskänsla hos en individ gör att denne får största möjliga förutsättning att möta 
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stimuli som är förutsägbara eller inte och göra dem greppbara. Individer som har en hög 

känsla av begriplighet kan även finna begriplighet i svåra traumatiska händelser. Begreppet 

hanterbarhet syftar till att uppleva känsla av resurser att tillgå då svåra situationer upplevs, 

dessa resurser kan vara egenkontroll eller att andra som har betydelse för individen har 

kontrollen. Dessa personer kan vara en make, vänner eller kollegor. Vid hög känsla av 

hanterbarhet finns ett synsätt hos individen som gör att denne inte åtar sig skuld eller känner 

sig som ett offer i situationen som råder. Dessa individer har förmåga att gå vidare trots 

olyckliga händelser i livet. Begreppet meningsfullhet syftar till att individen uppfattar att livet 

har en mening eller åtminstone ger en motivation till att engagera sig och lägga tid på de 

hinder som denne möter under livets gång. Vid hög meningsfullhet där individen upplever 

svåra händelser söker denne efter mening och är inte rädd för att ta sig an hindret. Dessa tre 

komponenter sammanväver varandra och skapar tillsammans en individs KASAM, känsla av 

sammanhang. Med hjälp av en hög KASAM får en individ bättre förmåga att hantera svåra 

situationer som denne utsätts för i livet (Antonovsky 2005). 

 

1.9 Problemformulering  

Missfall är vanligt förekommande bland kvinnor där de flesta uppstår i ett tidigt skede av 

graviditeten. Tidigare forskning visade att det kan finnas ett behov av stöd samt 

individanpassad information i ett tidigt omvårdnadsskede för att ge kvinnorna en större 

förståelse av situationen. Att drabbas av ett missfall var en stor händelse i en kvinnas liv och 

studier visade att sjuksköterskan hade en viktig roll i omvårdnadsarbetet med kvinnor som 

genomgått missfall, men mindre forskning fanns på hur kvinnor upplevt händelsen och deras 

psykiska hälsa. Genom att få en större förståelse för hur kvinnor upplever/upplevde sin 

psykiska hälsa i samband med och efter missfall kan sjuksköterskans omvårdnadsarbete 

förbättras och ett bättre stöd och en ökad trygghet skapas mellan kvinnorna och 

sjuksköterskan. Det kan även leda till att sjuksköterskan finner en större trygghet i sin 

profession om hen skapat en djupare förståelse.  

 

1.10 Syfte och frågeställningar 

Syftet med litteraturstudien var att belysa kvinnors upplevelse av psykisk hälsa i samband 

med och efter missfall samt granska undersökningsgrupperna i de inkluderade artiklarna. 

 Hur upplever kvinnor sin psykiska hälsa i samband med och efter missfall? 

 Hur beskrivs undersökningsgrupperna i de inkluderade artiklarna?  
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2. Metod 

2.1 Design 

Designen som låg till grund för arbetet var en beskrivande litteraturstudie där tidigare 

forskning summeras och sammanställs (Polit och Beck 2017). Denna summering låg till grund 

för litteraturstudiens resultatdel.  

 

2.2 Sökstrategi 

Polit och Beck (2017) rekommenderar databasen Cinahl då den är speciellt utformad för 

forskning inom omvårdnad. Därför har databasen använts för att finna aktuella vetenskapliga 

artiklar inom det valda område som låg till grund för litteraturstudien. Genom att de mest 

centrala begreppen valdes ut ur arbetets syfte och frågeställningar kunde dessa användas som 

sökord i databasen för att finna relevanta och mer specifika artiklar som passade till studiens 

syfte. I Cinahl användes begränsningarna “peer-reviewed”, utgivningsår mellan 2007 - 2017 

samt kombinerades sökorden med det booleska sökordet “AND” som ytterligare gjorde 

sökningen mer specifik.  Polit och Beck (2017) poängterar att genom begränsningar i 

sökningar, exempelvis publikationsår för artiklar eller användning av booleska söktermer som 

“and”, “or” och “not” kan sökningen ge mer specifika resultat. Sökorden som användes i 

fritext var: experience, miscarriage, psychological och women. 

 

Tabell 1 – Utfall av databassökningar  

 

Databas Begränsningar 

(limits), sökdatum 

Söktermer Antal 

träffar 

Utvalda artiklar 

Cinahl ”Peer-reviewed”, 

2007 – 2017, 

170824 

Experience, AND 

miscarriage, AND, 

women  

92st. 6st. 

Cinahl ”Peer-reviewed”, 

2007 – 2017, 

170824 

Miscarriage, AND, 

psychological 

86st. 2st. 
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Cinahl ”Peer-reviewed”, 

2007 – 2017, 

170824 

Miscarriage, AND, 

experience, AND, 

psychological, 

AND, women 

26st. 2st. 

Summa   204st. 10st. 

 

2.3 Urvalskriterier 

För att artiklarna skulle vara relevanta samt följa inklusionskriterier till föreliggande 

litteraturstudie skulle dessa svara på studiens syfte samt frågeställningar. Enligt Polit och 

Beck (2017) ska litteraturstudier endast baseras på primärkällor, vilket betyder att 

forskaren/forskarna ska ha utfört studien i artikeln och inte gjort en litteraturöversikt. Därför 

har denna litteraturstudie endast använt primärkällor för att samla in data till studiens resultat. 

Då syftet med studien var att förskaffa sig kunskap om kvinnors individuella upplevelser har 

endast vetenskapliga artiklar med en kvalitativ ansats analyserats samt artiklar skrivna på 

engelska eller svenska har inkluderats. Artiklar som undersökt kvinnor som genomgått såväl 

tidiga som sena missfall har inkluderats och artiklar där kvinnor upplevt missfallet nyligen 

samt för många år sedan har även inkluderats. Vidare har artiklar som inkluderat män samt 

par i studier exkluderats från denna litteraturstudie. Även dubbletter som framkom under 

granskningen av artiklar har exkluderats.  

 

2.4 Urvalsprocess av de inkluderade artiklarna 

Genom att använda de kombinerade sökorden framkom totalt 204 träffar på tänkbara artiklar. 

För att utforska vidare om artiklarnas innehåll svarade på syftet gjordes en överskådlig läsning 

av samtliga artiklars titel och abstract. Artiklar som tydligt lade fokus på sjukvårdens samt 

parrelationers perspektiv av missfall exkluderades. Vidare exkluderades de artiklar som ej var 

tillgängliga via Högskolan i Gävle samt artiklar som inte var primärkällor. Vid den första 

exkluderingen återstod 37 möjliga artiklar. Därefter kontrollerades studiens ansats där 12 

artiklar exkluderades då en kvantitativ ansats hade använts. För att undersöka om det fanns 

eventuella dubbletter i kvarstående artiklar skrevs artikelns titel upp i ett block där 10 artiklar 

var dubbletter och exkluderades. Av de 15 artiklar som återstod gjordes en mer djupgående 

analys av artikelns resultatdel för att se om artiklarna svarade mot litteraturstudiens syfte och 

frågeställningar. Där visade 5 artiklar inte svara mot arbetets syfte och frågeställningar då 

artiklarna hade fel perspektiv och handlade övergripande om fysisk hälsa och en mindre del 



 

7 

 

om psykisk hälsa, därför exkluderades dessa artiklar från litteraturstudien. Antalet 

kvarvarande artiklar blev 10 stycken som alla svarade på arbetets syfte och frågeställningar. 

En översikt över hur urvalsprocessen bearbetats redovisas i figur 1. 

 

 

Figur 1 - Flöde över urvalsprocessen. 

 

 

2.5 Dataanalys 

För att analysera de 10 valda artiklarna till resultatet i föreliggande litteraturstudie skrevs 

artiklarna ut till pappersformat för att sedan bearbetas enskilt. Genom att artiklarna 

bearbetades enskilt gavs möjlighet till säkrare analys av resultaten då författarna inte kunde 

påverka varandra under bearbetningsprocessen. Det enskilda arbetet utgjordes av noggrann 

läsning flertalet gånger samt kodning av artiklarna. Kodningen av artiklarna skedde genom att 

markera viktiga delar av resultatet med olika färger. Även anteckningar i löpande text fördes 

för varje enskild artikel. Polit och Beck (2017) förespråkar kodning som ett verktyg för att ge 

möjlighet till att kategorisera information eller teman från artiklar och se deras samband. 

Därefter följde en gemensam diskussion kring återkommande fynd och tolkningar av 

resultatet för varje enskild artikel. Den tidigare kodningen jämfördes mellan författarna där 

tydliga likheter av fynd framkom, vilket förenklade analysprocessen samt underlättade för 

redovisning av resultatet. En tabell gjordes där en sammanställning och presentation av alla 

inkluderade artiklars syfte och resultat redogjordes, se bilaga 2. Av de fynd som framkom 

under bearbetningen kunde 3 huvudrubriker urskiljas; Missfallet inträffar, Stöd för den 

psykiska hälsan samt Livet efter missfallet. De 3 huvudrubrikerna utgjordes av flera teman 

som framkom under bearbetningen av artiklarna och skapade 7 underrubriker; Känslan av att 

Av 
kombinerade 
sökord 
hittades 204 
artiklar.  

167 artiklar 
exkluderades 
då fokus var ur 
sjukvårdens + 
parrelationers 
synvinkel, ej 
var tillgängliga 
via Högskolan i 
Gävle samt ej 
var 
primärkällor. 

Av de 37 
artiklar som 
kvarstod 
exkluderades 
12 artiklar 
som  hade 
kvantitativ 
ansats samt 
10 artiklar 
som var 
dubbletter.  

Av de 15 
artiklar som 
kvarstod 
exkluderades 
5 artiklar då 
de inte 
beskrev 
kvinnors 
psykiska hälsa 
tillräckligt 
tydligt. 

10 
artiklar 
valdes 

ut. 
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något är fel, Känslor vid beskedet om missfall, Sorgen som inträffar vid missfall, Bristande 

och aktivt stöd - från familj och vänner, Bristande och aktivt stöd – från sjukvården, Kvinnors 

känslor av skuld och skam samt Att leva vidare och hantera livet som följer efter missfallet. 

Resultatets indelning ses även i figur 2. För att svara på den metodologiska frågeställningen 

granskades artiklarnas undersökningsgrupp gemensamt av författarna och en diskussion 

fördes sedan över de fynd som hittats.  Anteckningar fördes under bearbetningen och 

sammanställdes i en tabell, se bilaga 1. De punkter som granskats är; Antal deltagare, Ålder 

på deltagare, Antalet missfall samt Vecka vid missfall.  

 

2.6 Forskningsetiska överväganden 

I detta arbete har forskningsetiska aspekter visats hänsyn då all information och kunskap 

styrks med referenser från de ursprungliga primärkällorna. Artiklarna har med noggrannhet 

och objektivitet genomgåtts flertalet gånger för att se över innehållet och därmed utvinna 

möjlig information ur olika vinklar för att få ett så rättfärdigt resultat som möjligt. Polit och 

Beck (2017) beskriver hur falsifiering, plagiering samt påhittad data inte bör förekomma då 

en studie genomförs. I denna litteraturstudie har ingen plagiering eller falsifiering 

förekommit. 

 

3. Resultat 

Denna resultatdel baseras på 10 vetenskapliga artiklar som svarade på arbetets syfte och 

frågeställningar. Dessa artiklar är markerade med en * i referenslistan. Resultatet presenteras i 

löpande text med 3 huvudrubriker och tillhörande underrubriker som framkom under 

analysprocessen. De huvudrubriker som presenteras är: Missfallet inträffar, Stöd för den 

psykiska hälsan samt Livet efter missfallet. En översikt av de inkluderade artiklarna ses i 

bilaga 1 och 2, samt redovisas frågeställningen kring den metodologiska aspekten i löpande 

text i slutet av resultatdelen, där undersökningsgrupperna i de inkluderade artiklarna 

presenteras.  
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Figur 2 – Resultatets indelning. 

 

3.1 Missfallet inträffar 

3.1.1 Känslan av att något är fel 

I en studie gjord av Limbo, Glasser och Sundaram (2014) beskrev kvinnor att de upplevt att 

något inte stämmer, något som de inte kan sätta ord på men som upplevts redan innan 

missfallet konstaterats. Några av kvinnorna beskrev det som en intuition. Detta är något som 

även Ancker, Gebhardt, Andreassen och Botond (2012), Carolan och Wright (2016) och 

MacWilliams, Hughes, Aston, Field och Moffatt (2016) beskrev i sina studier, där kvinnorna 

upplevt en slags föraning om att något är fel och att deras kroppar signalerat en känsla av oro. 

Då denna föraning infann sig var det av stor vikt för kvinnorna att så fort som möjligt få 

klarhet i situationen då denna väntan och ovisshet var påfrestande och präglad av stor rädsla, 

vilket påverkade deras psykiska hälsa (Ancker et al 2012). Även fysiska symtom som vaginal 

blödning, buksmärta samt frånvarande graviditetssymtom skapade oroskänslor och misstanke 

om att något var fel med fostret (Batool & Azam 2016; Limbo, Glasser & Sundaram 2014). 

 

3.1.2 Känslor vid beskedet om missfall 

Att fostret inte längre visade några livstecken var ett chockartat och förkrossande besked för 

kvinnorna (Batool & Azam 2016; Limbo, Glasser & Sundaram 2014; McCreight 2008). 

Vetskapen om att graviditeten avslutats upplevdes som ett slag i ansiktet och känslor som att 

världen stannar upp uttrycktes (Anker et al. 2012). Beskedet av missfallet upplevdes som 

traumatisk och visade sig kunna beskrivas in i minsta detalj av många kvinnor, flera veckor 

men även år efter beskedet (Gerber-Epstein, Leichtentritt & Benyamini 2007). Trots att 

beskedet för många kvinnor togs emot i form av känslor som hopplöshet och förtvivlan 

(Batool & Azam 2016; Limbo, Glasser & Sundaram 2014; McCreight 2008) visade även 

Missfallet inträffar 

Känslan av att något 
är fel 

Känslor vid beskedet 
om missfall 

Sorgen som inträffar 
vid missfall 

Stöd för den 
psykiska hälsan 

Bristande och aktivt 
stöd - från familj och 

vänner 

Bristande och aktivt 
stöd - från 
sjukvården 

Livet efter 
missfallet 

Kvinnors känslor av 
skuld och skam 

Att leva vidare och 
hantera livet som 

följer efter missfallet 
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några kvinnor motsatsen där de tog emot beskedet stillsamt och var samlade i situationen 

(Limbo, Glasser & Sundaram 2014). 

 

3.1.3 Sorgen som inträffar vid missfall 

Sorg visade sig vara en känsla som var starkt förknippad med missfall hos flertalet kvinnor 

(Ancker et al 2012; Batool & Azam 2016; Carolan & Wright 2016; Gerber-Epstein, 

Leichtentritt & Benyamini 2007; Murphy & Merrell 2009; Rosebrink, Zekaj & Adolfsson 

2012; Rowlands & Lee 2010). Sorgen som kvinnorna upplevde beskrevs ha en intensiv och 

omättlig karaktär, ett hålrum som inte kunde fyllas. Sorgen behövde levas ut och beskrevs av 

flertalet kvinnor som floder av tårar som måste lämna kroppen (Gerber-Epstein, Leichtentritt 

& Benyamini 2007; Batool & Azam 2016). Oavsett i vilken vecka kvinnorna upplevt ett 

missfall uppfattades detta som deras kommande barn, vilket inte alltid tolkades på samma sätt 

av sjukvården då ett tidigt missfall definierades som ett utstött embryo. Trots denna definiton 

upplevde kvinnorna att fostret oavsett vecka vid missfall var deras kommande barn och detta 

låg till grund för varför den intensiva sorgen upplevdes vid förlusten (Ancker et al 2012). Att 

genomföra en cermoni i form av att tända ljus gav kvinnorna en chans till att lindra sitt 

lidande och sörjande av förlusten, de uttryckte att de fick ett avslut som de kunde se tillbaka 

på och minnas (Rowlands & Lee 2010). 

 

3.2 Stöd för den psykiska hälsan 

3.2.1 Bristande och aktivt stöd – från familj och vänner 

För att kvinnorna skulle kunna återgå till det normala livet efter missfallet uttrycktes vikten av 

upplevt stöd för ett bättre psykiskt välmående hos kvinnorna, framförallt vid händelsen men 

även tiden efter (Ancker et al 2012; Batool & Azam 2016; Carolan & Wright 2016; Gerber-

Epstein, Leichtentritt & Benyamini 2007; MacWilliams et al 2016; McCreight 2008; 

Rowlands & Lee 2010). Trots en önskan om stöd från familj och vänner fanns inte stödet där 

som behövdes. Kvinnorna upplevde att vänner och omgivningen drog sig undan då ämnet 

verkade skrämmande eller känsligt att tala om. Detta resulterade i en påfrestning för den 

psykiska hälsan i form av ensamhet och isolering bland kvinnorna (MacWilliams et al 2016; 

McCreight 2008; Rowlands & Lee 2010; Gerber-Epstein, Leichtentritt & Benyamini 2007). 

Även om stödet inte alltid funnits belyste Rowlands och Lee (2010) att kvinnor i deras studie 

upplevt stort stöd och trygghet i sina makar. Detta uttrycktes ha stor betydelse för att ge styrka 

att orka gå vidare med livet och i sorgearbetet. Samstämmighet kring detta återfanns även i 
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Batool och Azams (2016) samt Ancker et al. (2012) där kvinnornas makar varit en viktig del i 

processen för att klara av förlusten och skapa välmående. Däremot beskrev även Rowlands 

och Lee (2010) att kvinnor i sin studie upplevde att deras makar inte kunde förstå deras 

emotionella upplevelse av förlusten. Anledningen till detta trodde kvinnorna berodde på att 

deras makar inte var lika involverade då de inte bar på fostret och alla symtom som uppstod i 

samband med graviditeten, vilket upplevdes som frustrerande. Trots att kvinnor upplevt ett 

bristande stöd och engagemang från familj och vänner (MacWilliams et al 2016; McCreight 

2008; Rowlands & Lee 2010; Gerber-Epstein, Leichtentritt & Benyamini 2007) visade sig 

stöd från kvinnors mödrar och vänner som själva varit med om ett eller flera missfall, vara det 

mest betydelsefulla och stärkte kvinnornas psykiska mående i processen (Rowlands & Lee 

2010; Batool & Azams 2016).  

 

3.2.2 Bristande och aktivt stöd - från sjukvården 

Av kvinnorna uttrycktes en känsla av att sjukvården inte visade empati och tog lätt på det som 

inträffat samt att missfallet endast klassades som en medicinsk diagnos utan värde. Detta 

skapade ilska och besvikelse hos kvinnorna och ledde till att de upplevde sjukvården som 

opålitlig (Ancker et al. 2012; MacWilliams et al. 2016). Även en upplevelse av okänsliga 

kommentarer från sjukvården uttrycktes bland kvinnor där sjukvårdspersonal trodde att de 

stöttade men att de i verkliga fall gjorde mer skada på den psykiska hälsan enligt kvinnorna 

(Rowlands & Lee 2010). Majoriteten av kvinnorna i artiklarna gjord av Ancker et al. (2012), 

Batool och Azams (2016), Carolan och Wright (2016), MacWilliams et al. (2016), Murphy 

och Merrell (2009) samt Rowlands och Lee (2010) visade en kraftig brist av tillräcklig och 

anpassad information. Informationen som gavs från sjukvårdspersonal var bristande då den 

gavs ur ett sjukvårdsperspektiv med medicinska termer som gjorde att kvinnorna blev 

förvirrade och inte förstod vad som sagts, detta upplevdes som respektlöst och en oro 

skapades. I kontrast med de negativa erfarenheterna av sjukvården beskrev även Murphy och 

Merrell (2009) samt Rowlands och Lee (2010) att sjukvårdspersonal varit ödmjuka och 

bekräftat kvinnors upplevelse och den sorg som uttryckts, vilket gav dem en känsla av 

förtroende och lugn över att någon visat omtanke och stöttning. En stödinsats som kvinnor 

även ansåg hjälpa dem genom missfallet var då sjukvården erbjöd stödgrupper där de hade 

möjlighet att träffa andra som upplevt liknande händelse. Detta ansåg kvinnorna vara till stor 

hjälp i sorgearbetet samt skapade en gemenskap och en meningsfullhet (Carolan & Wright 

2016). En önskan som uttryckts var att sjukvården skulle ta kvinnorna på allvar, visa 

värdighet och ha en förståelse över att många kvinnor upplevde missfall som en kris i livet. 
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Genom ett bättre bemötande och stödarbete från sjukvården upplevde kvinnorna mer trygghet 

och förtroende vilket de ansåg skapa ett lugn hos dem och stärka den psykiska hälsan (Ancker 

et al. 2012). 

 

3.3 Livet efter missfallet 

3.3.1 Kvinnors känslor av skuld och skam 

Kvinnokroppen är skapt för att bära ett barn, men när ett missfall inträffat såg många kvinnor 

att de misslyckats med det kroppen var skapt för. Det förlorade inte bara ett barn, de förlorade 

även känslan av att vara kvinna, vilket skapade stor frustration, skam samt skuldkänslor 

(Carolan & Wright 2016; Gerber-Epstein, Leichtentritt & Benyamini 2007). Där missfallet 

inte kunde kopplas till någon egentlig förklaring sågs ett mönster där kvinnorna lade skulden 

på sig själva, de försökte påvisa att de gjort något felaktigt i frustrationen och hopplösheten 

som de uttryckte (Batool & Azam 2016; McCreight 2008; Murphy & Merrell 2009). Enligt 

Ancker et al (2012) beskrev kvinnorna att samtal med andra kunde vara svårt. Samtal om 

missfallet upplevdes som skamfullt och något tabubelagt, vilket fick kvinnorna att undvika 

ämnet och istället isolera sig mot omvärlden. Dock uttryckte kvinnor även lättnad och 

befrielse från skamkänslor när de fick möjlighet att tala om deras upplevelse av missfall, detta 

gav dem styrka och den psykiska hälsan upplevdes förbättras med tiden som gick (Ancker et 

al. 2012; Rosebrink, Zekaj & Adolfsson 2012). 

 

3.3.2 Att leva vidare och hantera livet som följer efter missfallet 

Trots att missfall sågs som en kris i livet för de flesta kvinnor, kunde en mening med livet 

återskapas en tid därefter och kvinnorna kunde känna sig stolta och stärkta över att ha 

genomgått händelsen. Någonstans i det hemska minnet av missfallet hade tiden givit 

kvinnorna ett nytt synsätt där de kunde spegla händelsen som något lärorikt och något som 

format och gett dem en ny syn på livet (Ancker et al. 2012; Carolan & Wright 2016). Några 

kvinnor uttryckte att de fått ett annat synsätt till varför ett missfall inträffat, att de i vanliga 

fall är en naturlig del då fostret inte är friskt, vilket skapade en mening av händelsen och gav 

kvinnorna en förståelse och ett lugn (Rosebrink, Zekaj & Adolfsson 2012). Trots att 

kvinnorna fann mening och nytänkande efter händelsen infann sig även en rädsla över att det 

inte fanns några garantier för att ett missfall kunde upprepa sig. Detta skapade oro och ångest 

inför en ny graviditet, främst hos de kvinnor som upplevt flertalet missfall, de levde kvar i 

minnet av de tidigare missfallen (Ancker et al. 2016; Murphy & Merrell 2009). Genom att ha 
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upplevt tidigare missfall hade en del kvinnor börjat berätta sin historia och önskat hjälpa 

andra som genomgått liknande händelse. De fann en mening med hur de kunde använda sin 

upplevda sorg, frustration, ångest, och rädsla. De genomlidna känslorna under 

missfallsprocessen kunde omvändas till något positivt och därigenom stödja andra som 

genomgått samma process som dem själva (McCreight 2008). 

 

3.4 Metodologisk aspekt - Undersökningsgrupp 

3.4.1 Antal deltagare 

Antalet deltagande i de inkluderade artiklarna var varierande där den totala 

sammanställningen uppmättes till 122 deltagande kvinnor. I studierna gjorda av Limbo, 

Glasser och Sundaram (2014) samt McCreight (2008) deltog 23 kvinnor i respektive studie, 

detta var det högsta antalet bland de artiklar som användes i resultatet i föreliggande studie. 

Artikeln gjord av Gerber-Epstein, Leichtentritt och Benyamini (2007) deltog 19 kvinnor.  

Batool och Azam (2016) samt Carolan och Wright (2016) hade de båda 10 deltagande 

kvinnor i sina studier. Rowland och Lee (2010) intervjuade 9 kvinnor i sin studie och 

MacWilliams et al. (2016) samt Murphy och Merrell (2009) hade utformat sin studie efter 

intervjuer med 8 kvinnor vardera. De studier som använde sig av lägst antal deltagare var 

Ancker et al. (2012) och Rosebrink, Zekaj och Adolfsson (2012) där 6 kvinnor intervjuades.  

 

3.4.2 Ålder på deltagare 

I de artiklar som inkluderats i föreliggande studies resultat var kvinnorna över 18 år. 

Rosebrink, Zekaj och Adolfsson (2012) hade deltagare från 18 år och uppåt, hur åldrarna såg 

ut mer specifikt mellan deltagarna framgick ej. McCreight (2008) använde sig av deltagare 

mellan 19-60 år. I fyra av artiklarna sågs ett lägre åldersspann mellan 21 - 40 år (Batool & 

Azam 2016; Gerber-Epstein, Leichtentritt & Benyamini 2007; Limbo, Glasser & Sundaram 

2014; MacWilliams et al. 2014). Ett högre åldersspann speglades i Ancker et al. (2012), 

Carolan och Wright (2016), Murphy och Merrell (2009) samt Rowlands och Lee (2009) där 

deltagarna var allt mellan 30 - 59 år.  

 

3.4.3 Antal missfall  

I de artiklar som använts i föreliggande studie framgick att kvinnor vanligtvis haft fler än ett 

missfall (Ancker et al. 2012; Carolan & Wright 2016; MacWilliams et al. 2016; McCreight 

2008; Murphy & Merrell 2009; Rosebrink, Zekaj & Adolfsson 2012; Rowlands & Lee 2010). 
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I studien gjord av Rowlands och Lee (2010) hade deltagarna upplevt 1-3 missfall, vilket var 

färre än i övriga studier som angivit antal missfall hos deltagarna. Vidare beskrev Rosebrink, 

Zekaj och Adolfsson (2012) att deltagarna i deras studie upplevt 1-4 missfall samt beskrev 

Carolan och Wright (2016) att de deltagande i deras studie upplevt mellan 1-6 missfall. Det 

högsta antalet upplevda missfall hos deltagare var upp till 8 stycken, detta beskrevs i Ancker 

et al (2012) och Murphy och Merrells (2009) studie. I studierna gjord av McCreight (2008) 

och MacWilliams et al. (2016) beskrev författarna att de deltagande hade upplevt minst ett 

missfall men även flera, någon mer djupgående information kring antalet upplevde missfall 

framgick ej. Resterande studier som använts belyste ej antalet uppleva missfall hos kvinnorna 

(Batool & Azam 2016; Gerber-Epstein, Leichtentritt & Benyamini 2007; Limbo, Glasser & 

Sundaram 2014). 

 

3.4.5 Vecka vid missfall 

Majoriteten av artiklarna (Ancker et al. 2012; Limbo, Glasser & Sundaman 2014; 

MacWilliams et al. 2016; Murphy & Merrell 2009; Rosebrink, Zekaj & Adolfsson 2012; 

Rowlands & Lee 2012) beskrev att missfallen inträffat från vecka 5 till vecka 14. Gerber-

Epstein, Leichtentritt och Benyamini (2007) belyste dock i sin studie att kvinnorna upplevt 

missfall i vecka 6 till vecka 15. Deltagarna i studien gjord av Batool och Azam (2016) hade 

upplevt missfall i senare skede, från vecka 18 till vecka 20. Resterande artiklar hade inte 

tydliggjort vilken vecka missfallet inträffat hos kvinnorna (Carolan & Wright 2016; 

McCreight 2008).  

 

4. Diskussion 

4.1 Huvudresultat  

Majoriteten av alla kvinnor i de inkluderade artiklarna upplevde missfall som en form av 

krissituation som lämnade efter sig en djup sorg och tomhet. För att lättare bearbeta sin sorg i 

den svåra situationen var stödet från familj, vänner och sjukvården avgörande för den 

psykiska hälsan hos kvinnorna. Kvinnorna ansåg stöd samt anpassad information från 

sjukvården som viktigt, detta var något som upplevdes bristfälligt och skapade otrygghet. För 

att öka möjligheten för kvinnorna att gå vidare krävdes ett meningsskapande av händelsen 

vilket kunde uppkomma till följd av att tiden gjorde det möjligt för vissa kvinnor att bearbeta 

sina känslor och uppnå en bättre psykisk hälsa. Gällande undersökningsgrupperna i artiklarna 
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deltog mellan 6-23 kvinnor, åldern hos deltagarna varierade mellan 18-60 år och kvinnorna 

hade upplevt mellan 1-8 missfall mellan graviditetsvecka 5-20.  

 

4.2 Resultatdiskussion 

4.2.1 Stöd - från familj, vänner och omgivning 

Kvinnor uttryckte vikten av ett gott stöd från familj och vänner för att kunna återgå till 

vardagslivet och bearbeta sin sorg, både vid händelsen samt tiden efter missfallet behövde 

kvinnorna ett aktivt stöd (Ancker et al 2012; Batool & Azam 2016; Carolan & Wright 2016; 

Gerber-Epstein, Leichtentritt & Benyamini 2007; MacWilliams et al 2016; McCreight 2008; 

Rowlands & Lee 2010). Robinson (2014) belyste även vikten av stöd under händelsen då 

detta var nödvändigt för kvinnornas psykiska välmående. Ett gott stöd gjorde att kvinnorna 

lättare kunde hantera sin situation men att ha i åtanke var att sorg kan vara närvarande vid 

upplevt missfall trots stödinsatser. En stor del av kvinnorna i de inkluderade artiklarna i 

föreliggande studie upplevde bristande stöd från familj, vänner samt omgivning, vilket ledde 

till en upplevd ensamhet och isolering (MacWilliams et al 2016; McCreight 2008; Rowlands 

& Lee 2010; Gerber-Epstein, Leichtentritt & Benyamini 2007). Dock belyste Adolfsson, 

Larsson, Wijma och Berterö (2004) att kvinnor i deras studie bearbetat sin sorgeprocess på ett 

helt annat sätt där de fick utlopp för sin sorg genom ensamhet, där de kunde leva ut sina 

känslor utan att någon i deras familj och omgivning behövde närvara. Kvinnorna tog avstånd 

från vardagslivet för att bearbeta sin sorg då familj och vänner försvårade processen som 

följde efter missfallet. Rowlands och Lee (2010) belyste även att kvinnor upplevde ett aktivt 

stöd från sina makar där de funnit tröst och trygghet. En samstämmighet av detta sågs även i 

en studie gjord av Adolfsson, Andersson och Nilsson (2011) där kvinnor funnit stöd och 

trygghet i den närmsta kretsen av familj och vänner. Genom stödet hjälpte det kvinnorna att 

finna ett större lugn och fann deras ord som värmande och betydande i den svåra situationen. 

 

4.2.2 Vikten av information och stöd från sjukvårdspersonal i 

omvårdnadsarbetet 

Kvinnor i föreliggande studie ansåg att sjukvården var bristande i sitt bemötande, att ge 

anpassad och tillräcklig information samt visa respekt i den krissituation som ett missfall 

innebar (Ancker et al. 2012; Batool & Azams 2016; Carolan & Wright 2016; MacWilliams et 

al. 2016; Murphy & Merrell 2009; Rowlands & Lee 2010). Bristande information från 

sjukvården stärktes ytterligare av Radford och Hughes (2014) studie där kvinnorna ansåg att 
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de fått otillräcklig information samt stor variation bland sjukvårdspersonal, vilket gav dem ett 

förvirrande intryck. Med tanke på detta rekommenderar litteraturstudiens författare att 

kvinnor som genomgått ett missfall och som får information bör ha en kontinuerlig kontakt 

med en mindre grupp av sjukvårdspersonal. Detta för att minska upprepningar och skapa en 

bättre relation och trygghet mellan parterna i omvårdnadsarbetet. Detta styrkte Radford och 

Hughes (2014) då en mindre skala av sjukvårdpersonal visade sig ha en positiv inverkan på 

kvinnors upplevelse av omvårdnaden. Vikten av en liten sjukvårdsgrupp kring kvinnan 

belyses även av Jerpseth (2011) då hon menade att informationen blir mer tydlig och enhetlig 

samt att relationen och förtroendet mellan sjuksköterskan och kvinnan skapade en bättre 

upplevd miljö där samtal blir lättare mellan parterna. Enligt Antonovsky (2005) skapas 

begriplighet av yttre och inre stimuli genom ett tydligt och ordnat sammanhang vid svåra 

situationer, som i detta fall handlar om upplevelsen av ett missfall. För att individen lättare 

skulle känna begriplighet krävdes delaktighet och medbestämmande över situationen. Därför 

ansåg litteraturstudiens författare att detta är en viktig del i omvårdnaden, att ge anpassad och 

kontinuerlig information samt ge möjlighet till delaktighet. Murphy och Merrell (2009) samt 

Rowlands och Lee (2010) belyste dock att några kvinnor upplevt en ödmjukhet och 

bekräftelse över deras sorg hos sjukvårdspersonal. Detta skapade en känsla av förtroende och 

trygghet hos kvinnorna. McLean och Flynn (2012) stärkte den viktiga faktorn av stödinsatser, 

anpassad information samt medkänsla från sjukvårdspersonal som majoriteten av kvinnorna 

upplevde saknas.  

 

4.2.3 Att finna mening av missfallet 

Trots att de flesta kvinnor som genomgått ett eller flera missfall, som beskrevs som en svår 

händelse i livet, lyckades flertalet kvinnor skapa mening av händelsen då tiden fortgick efter 

missfallet och kunde speglade den som något lärorikt (Ancker et al. 2012; Carolan & Wright 

2016; McCreight 2008; Rosebrink, Zekaj & Adolfsson 2012). Enligt Antonowsky (2005) kan 

en individ som genomgått en svår situation med hög grad av meningsfullhet möta dessa svåra 

situationer och finna meningsskapande. Robinson (2014) belyste även vikten av 

meningsskapande, att finna en förståelse i händelsen samt våga dela sina erfarenheter med 

andra. Genom att finna mening av händelsen och dela med sig till andra av sin historia kring 

missfallsprocessen där upplevda känslor av sorg, frustration, ångest och rädsla uppträdde 

kunde detta hjälpa och stödja andra som genomgått samma händelse (McCreight 2008). Detta 

samstämde Adolfsson, Andersson och Nilsson (2011) då de i sin studie påpekade att kvinnor 
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som delar erfarenheter med varandra som genomgått samma händelse visar sig vara väldigt 

hjälpfullt och stödjande. 

 

4.3 Metodologisk resultatdiskussion 

4.3.1  Antal deltagare 

Två artiklar i föreliggande studie använde sig av det högsta antalet deltagande som utgjordes 

av 23 kvinnor vardera (Limbo, Glasser och Sundaram 2014; McCreight 2008). Det lägsta 

antalet deltagare utgjordes av 6 stycken kvinnor i två studier gjord av Ancker et al. (2012) 

samt Rosebrink, Zekaj och Adolfsson (2012). Polit och Beck (2017) förespråkar att antalet 

deltagare i en studie ska utformas beroende på studiens syfte och vad studien ska undersöka. 

Då författarna till föreliggande studie endast använde kvalitativa artiklar som utformat 

resultatet sågs den variation som fanns mellan antalet deltagare i artiklarna som både positivt 

och negativt. Studien som använt sig av 23 deltagande kvinnor (Limbo, Glasser och 

Sundaram 2014; McCreight 2008) fick en bred bild av deras erfarenheter och upplevelser. 

Detta gav en stor mängd information som kunde ge en klarare bild av nyanser och olikheter 

bland upplevelserna hos kvinnor. I studierna där de använt sig av 6 deltagande kvinnor 

(Ancker et al. 2012; Rosebrink, Zekaj & Adolfsson 2012) kunde en mer djupgående 

information framträda och mer fokus samt tid kunde ges till deltagarna. Denna variation av 

antal deltagare gav litteraturstudien möjlighet till en bredare bild av kvinnors upplevelse i 

samband med och efter missfall.  

 

4.3.2 Ålder på deltagarna 

Samtliga artiklar som användes i föreliggande studies resultat använde sig av deltagare över 

18 år (Ancker et al. 2012, Batool & Azam 2016; Carolan & Wright 2016; Gerber-Epstein, 

Leichtentritt & Benyamini 2007; Limbo, Glasser & Sundaram 2014; MacWilliams et al. 

2014; McCreight 2008; Murphy & Merrell 2009; Rosebrink, Zekaj & Adolfsson 2012; 

Rowlands & Lee 2009). Det största åldersspannet sågs i McCreights (2008) studie där 

deltagarna var mellan 19-60 år. Detta såg författarna till föreliggande studie som en styrka då 

det gav variation i upplevelser av missfall beroende på vart i livet de deltagande kvinnorna 

befann sig, om missfallet inträffat nyligen eller för många år sedan. Något som urskiljdes i 

Rosebrink, Zekaj och Adolfsson (2012) studie var att deltagarnas ålder ej framgick specifikt, 

de angav endast att deltagarna var från 18 år. Den bristande informationen såg författarna till 

föreliggande studie som en svaghet då detta kunde ge missvisande resultat, detta då åldern 
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inte framgick och upplevelse av den psykiska hälsan i samband med och efter missfall kunde 

åtskiljas beroende på hur lång tid som gått sedan missfallet inträffat. 

 

4.3.3 Antal missfall 

I studien gjord av Rowlands och Lee (2010) angavs det lägsta antalet upplevda missfall där 

kvinnor upplevt 1-3 missfall. Det högsta antalet missfall beskrevs av Ancker et al. (2012) och 

Murphy och Merrell (2009) där kvinnor upplevt upp till 8 missfall. Variationen av antalet 

upplevda missfall i de inkluderade artiklarna gav en bred bild av upplevelsen hos kvinnor, 

vilket sågs som en styrka av litteraturstudiens författare. Detta kunde ge en möjlighet att 

upptäcka olikheter samt likheter mellan upplevelse och antal missfall hos kvinnorna. En 

skillnad mellan kvinnor som upplevt många missfall jämfört med få är att kvinnor som 

upplevt fler missfall kunde uppleva rädsla kring en ny graviditet, då tankar om att ett nytt 

missfall skall inträffa skapades. I de artiklar där antalet missfall hos deltagarna inte framkom 

(Batool & Azam 2016; Gerber-Epstein, Leichtentritt & Benyamini 2007; Limbo, Glasser & 

Sundaram 2014) såg författarna till föreliggande studie vara en brist, då möjligheten att 

upptäcka skillnader och känslor mellan kvinnor som upplevt varierande antal missfall 

försvårades. 

 

4.3.4 Vecka vid missfall 

Majoriteten av de inkluderade artiklarna beskrev att kvinnor upplevt missfall mellan vecka 5-

15 (Ancker et al. 2012; Gerber-Epstein, Leichtentritt och Benyamini 2007; Limbo, Glasser & 

Sundaman 2014; MacWilliams et al. 2016; Murphy & Merrell 2009; Rosebrink, Zekaj & 

Adolfsson 2012; Rowlands & Lee 2012). Artikeln som skiljde sig från övriga artiklar var den 

skriven av Batool och Azam (2016) där missfallet inträffat mellan vecka 18-20. Då författarna 

till föreliggande studie endast inkluderat en artikel där deltagarna upplevt missfall i ett senare 

skede (Batool & Azam 2016) kunde detta ses som en svaghet, dock sågs inga tydliga 

skillnader mellan den artikeln som fokuserat på sena upplevda missfall jämfört med de 

artiklar där kvinnor upplevt missfall i tidigt skede. Därför ansåg litteraturstudiens författare att 

resultatet var rättfärdigt och trovärdigt över hur erfarenheter för de kvinnor som upplevt 

missfall kunde se ut, oberoende av om missfallet skett i ett tidigt eller sent skede av 

graviditeten.  
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4.4 Metoddiskussion 

4.4.1 Design 

För att besvara föreliggande studies syfte och frågeställningar har en beskrivande design 

använts. Polit och Beck (2017) beskriver att litteraturstudier kan upptäcka möjliga klyftor i 

tidigare forskning, för att sedan uppmärksamma dessa brister och möjliggöra fortsatt 

forskning kring ämnet. Då litteraturstudiens syfte var att undersöka upplevelser hos kvinnor 

anser författarna att en beskrivande design var lämplig för studien.  

 

4.4.2 Sökstrategi 

För att finna vetenskapliga artiklar till föreliggande litteraturstudie gjordes sökningar via 

databasen Cinahl som Polit och Beck (2017) rekommenderar då denna sökmotor är utformad 

för forskning inom sjuksköterskeområdet. Något som kunde uppfattas som en svaghet är att 

litteraturstudiens författare endast använde en databas, vilket kunde gjort att andra möjliga 

artiklar uteslutits för denna studie. Trots detta ansågs artiklarna som funnits vara tillräckliga 

för att besvara litteraturstudiens syfte och frågeställningar. Centrala begrepp från syfte och 

frågeställningar valdes ut som sökord för att hitta de mest anpassade och relevanta artiklar för 

litteraturstudiens syfte och frågeställningar. Detta gjorde att sökningen efter artiklar blev mer 

specifik och avgränsad från andra ämnen. För att styrka sökningarna i databasen Cinahl 

användes begränsningarna peer-reviewed, utgivningsår mellan 2007-2017 samt Booelska 

söktermen ”AND” vilket gav en mer specifik sökning. Polit och Beck (2017) betonar 

booleska termer som något positivt då de möjliggör begränsningar och gav mer specifika 

utfall av sökningar. Då litteraturstudiens författare begränsat utgivningsåren presenterades 

endast tidsenlig forskning vilket sågs som en styrka, dock kunde tidigare forskning som ännu 

är aktuell förbises vilket även sågs som en brist. Polit och Beck (2017) beskriver att peer-

reviewed är då en kritisk granskning av artiklar har gjorts av andra forskare, vilket gjort denna 

litteraturstudie mer pålitlig då de vetenskapliga artiklarna var av högre kvalité.  

 

4.4.3 Urvalskriterier  

Då syftet med studien var att beskriva kvinnors upplevelse av psykisk hälsa i samband med 

och efter missfall har endast artiklar med kvalitativ ansats inkluderats, detta såg studiens 

författare som en styrka. Polit och Beck (2017) förespråkar kvalitativa studier då syftet var att 

beskriva upplevelser och erfarenheter. Vidare betonades att en mindre urvalsgrupp gav mer 

ingående och utförlig information. Av de artiklar som inkluderades till föreliggande 
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litteraturstudie har såväl tidiga som sena missfall upplevts hos deltagarna samt nyliga och där 

missfallet inträffat för flera år sedan inkluderats. Detta tror författare givit ett bredare 

perspektiv och förståelse för upplevelser hos kvinnor. Då författarna ej valde någon 

begränsning gällande tidsaspekt efter missfall samt hur många missfall kvinnorna upplevt har 

flera aspekter av upplevelsen framträtt som annars skulle förlorats om en tidsbestämmelse 

angivits.  

 

4.4.5 Urvalsprocess av de inkluderade artiklarna  

En styrka i föreliggande studie är då både titel och abstract lästs i tidigt skede av 

bearbetningsfasen för att finna relevanta artiklar. Genom att detta gjorts fick författarna tidigt 

en inblick i vad artiklarna fokuserade på och kunde fördela de artiklar som verkade relevanta 

för litteraturstudien samt de som inte svarade på syftet. Om endast titeln hade granskats kunde 

användbara artiklar sorterats bort då en titel kan vara missvisande, vilket hade gjort 

litteraturstudien mindre pålitlig. Då författarna till litteraturstudien endast sökt artiklar som 

var tillgängliga via Högskolan i Gävle kunde detta ses som en svaghet då viktiga och 

betydelsefulla artiklar inte fick möjlighet att bli valda till studien, då Högskolan i Gävle inte 

hade tillgång till dessa. Dock innehöll litteraturstudien artiklar som var passande, relevanta 

och tillämpbara trots att endast artiklar via Högskolan i Gävle har använts enligt författarna. 

 

4.4.6 Dataanalys 

Bearbetningsprocessen av de inkluderade artiklarna, i första skedet, utfördes enskilt vilket 

sågs som en styrka av litteraturstudiens författare. En större objektivitet skapades genom 

enskilt arbete samt individuella tolkningar som gjordes av artiklarnas resultat, där ingen 

författare påverkade den andre. Polit och Beck (2017) menar att enskilt tolka och bearbeta 

texter objektivt ger en större pålitlighet. Genom att vara två personer i föreliggande 

litteraturstudie som granskat och bearbetat artiklarna kan detta ses som positivt för att 

bibehålla objektivitet. Då artiklar översats från engelska till svenska som är annat språk än 

litteraturstudiens författares modersmål fanns alltid risk för felaktig översättning och tolkning 

av texten. Dock såg litteraturstudiens författare inga skillnader eller tolkningar av artiklarna 

vid gemensam diskussion, vilket sågs som en styrka och skapade större trovärdighet. Genom 

litteraturstudiens bearbetningsprocess har kodning skapat möjlighet att finna teman i de 

inkluderade artiklarnas resultat, vilket förenklade analysprocessen och minskade risken att 

förbise viktiga delar av artiklarna. Kodning är ett verktyg som kan ge möjlighet att se 

samband, vilket är viktigt vid litteraturstudier (Polit & Beck 2017). Författarna anser att en 
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styrka under analysprocessen var den gemensamma diskussion som följde. Detta skapade en 

säkrare analys där feltolkningar i möjligaste mån reviderades.  

 

4.5 Kliniska implikationer för omvårdnad  

Den föreliggande litteraturstudien har betydelse för nyexaminerade sjuksköterskor, den 

legitimerade sjuksköterskan med lång erfarenhet samt övrig vårdpersonal som kan komma i 

kontakt med kvinnor som upplever eller upplevt missfall tidigare i livet. Dessa kvinnor kan 

sjukvårdspersonal möta inom olika verksamheter i sjukvården, därför är det av stor vikt att ta 

tillvara på den kunskap och information som framgår i denna litteraturstudie. Genom att 

identifiera de svårigheter och känslor som kvinnor genomgår vid missfall kan en bättre 

individanpassad omvårdnad utföras, vilket skapar en större möjlighet för dessa kvinnor att få 

rätt förutsättningar i processen som följer och stärka den psykiska hälsan. Omvårdnaden bör 

innefatta kontinuerlig kontakt med en mindre grupp av sjukvårdspersonal för att skapa en 

ökad delaktighet och trygghet mellan sjukvården och kvinnor. De brister som 

uppmärksammats och belyses via denna litteraturstudie möjliggör förändringsarbete för 

utveckling inom detta område.  

 

4.6 Förslag till fortsatt forskning 

Forskning bör fortsätta att utvecklas inom detta område då författarna i studien upptäckte 

brister och klyftor inom omvårdnaden av kvinnor som genomgått missfall. Fynd som 

framgick i resultatdelen av denna litteraturstudie visade att sjukvårdspersonal hade en 

bristande förståelse för kvinnors emotionella upplevelse av missfall. Detta skapade otrygghet 

och negativ inställning till vården samt negativ påverkan på den psykiska hälsan hos de 

drabbade kvinnorna. Fortsatta studier kring ämnet bör därför fokusera på hur 

sjukvårdspersonal upplever vårdandet av kvinnor som genomgått missfall. Genom forskning 

som fokuserar på detta kan sjukvårdspersonalens synvinkel belysas och uppmärksamma 

svårigheter eller brister som upplevs i omvårdnaden av kvinnor som genomgått missfall. 

Uppmärksammas dessa svårigheter finns möjlighet för sjukvårdspersonal att få ökad kunskap 

och kompetens, vilket även kan leda till en bättre individanpassad omvårdnad för kvinnor i 

samband med och efter missfall. Detta skulle öka chansen till en bättre upplevd trygghet 

gentemot sjukvården samt en bättre psykisk hälsa hos kvinnor som upplevt missfall. 
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4.7 Slutsats 

Kvinnors upplevelse av psykisk hälsa i samband med och efter missfall var varierande. 

Majoriteten av kvinnorna upplevde missfall som en kris som var starkt förknippad med sorg, 

skuld och skam. Detta resulterade i en negativ påverkan på den psykiska hälsan. Den 

viktigaste aspekten som urskildes var vikten av stöd, framförallt från sjukvårdens sida. Kan 

sjuksköterskan identifiera kvinnors emotionella upplevelse av missfall kan en bättre 

individanpassad omvårdnad utföras vilket kan möjliggöra en stärkt psykisk hälsa hos 

kvinnorna. 
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Bilaga 1 – En sammanfattning av resultatets inkluderade artiklar där författare + publiceringsår + studieland, titel, ansats + ev. design, 

undersökningsgrupp, datainsamlingsmetod och dataanalysmetod presenteras.  

Författare  

Publiceringsår  

Studieland 

Titel Ansats , ev 

design 

Undersökningsgrupp Datainsamlings-

metod 

 

Dataanalys- 

metod 

Ancker et al, 

2011, 

Australien 

Early bereavement: 

women’s experience of 

miscarriage 

Kvalitativ 

ansats  

 

Antal: 6st 

Ålder: 31-40 år 

Antal missfall: 3-8st 

Vecka vid missfall: V. 4-14 

Halvstrukturerade  

intervjuer 

 

Innehållsanalys 

 

Batool & 

Azam,  

2016,  

Pakistan 

Miscarriage: Emotional 

burden and social 

suffering for women in 

Pakistan 

Kvalitativ 

ansats, 

deskriptiv 

design 

Antal: 10 st 

Ålder: 23-28 år 

Antal missfall: Framgår ej 

Vecka vid missfall: V.18-

20 

Semistrukturerade  

intervjuer 

Fenomenologisk 

analys 

Carolan & J. 

Wright, 2016, 

USA 

Misscarriage at 

advanced maternal age 

and the search for 

meaning 

Kvalitativ 

ansats 

Antal: 10st 

Ålder: 35-47 år 

Antal msisfall:1-6 st 

Vecka vid missfall: 

Framgår ej 

Semistrukturerade  

intervjuer 

Fenomenologisk 

analys 



 

 

 

Gerber-

Epstein, 

Leichtentritt & 

Benyamini, 

2007,  

Israel 

The experience of 

miscarriage in first 

pregnancy: The 

women´s voices 

Kvalitativ 

ansats, 

explorativ 

design 

Antal: 19st 

Ålder: 25-35 år 

Antal missfall: Framgår ej 

Vecka vid missfall: V. 6-15 

Intervjuer Innehållsanalys 

Limbo, Glasser 

& Sundaram, 

2014, 

USA 

‘BEING SURE’: 

Women’s Experience 

with Inevitable 

Miscarriage 

Kvalitativ 

ansats 

Antal: 23st 

Ålder: 23-40 år 

Antal missfall: Framgår ej 

Vecka vid missfall: Innan 

vecka 14 

Intervjuer  

via telefon 

Dimensionell analys 

MacWilliams 

et al., 2016, 

Canada 

Understanding the 

experience of 

miscarriage in the 

emergency department 

Kvalitativ 

ansats 

Antal: 8st 

Ålder: 21-36 år 

Antal missfall: 1-flera 

Vecka vid missfall: V. 5-14 

Semistrukturerade  

intervjuer 

Hermeneutisk 

innehållsanalys 

McCreight, 

2008, Nord 

Irland 

Perinatal loss: a 

qualitative study in 

Northern Ireland 

Kvalitativ 

ansats 

Antal: 23 st 

Ålder: 19–60 år 

Antal missfall: 1-flera 

Vecka vid missfall: 
Framgår ej 

Intervjuer i hemmet Innehållsanalys 

Murphy & 

Merrell, 2008, 

England 

Negotiating the 

transition: caring for 

women through the 

experience of 

early miscarriage 

Kvalitativ 

ansats, 

etnografisk 

design 

Antal: 8st 

Ålder: 30-59 år 

Antal missfall: 1-8st 

Vecka vid missfall: V. 5-14 

Observationer samt 

intervjuer 

Innehållsanalys 



 

 

 

Rosebrink et 

al., 2012, 

Sverige 

Kvinnors upplevelse av 

tidig graviditet, efter att 

ha upplevt ett eller flera 

missfall tidigare i livet 

Kvalitativ 

ansats, 

deskriptiv 

design 

Antal: 6 st. 

Ålder: Över 18 år 

Antal missfall: 1-4st 

Vecka vid missfall: V. 10-

16 

Intervjuer Innehållsanalys 

Rowlands & 

Lee, 2010, 

Australien 

’The silence was 

deafening’: social and 

health service support 

after miscarriage 

Kvalitativ 

ansats 

Antal: 9 st 

Ålder: 35–42 år 

Antal missfall: 1-3st 

Vecka vid missfall: V. 5-14 

Semistrukturerade  

intervjuer 

Innehållsanalys 



 

 

 

Bilaga 2 – En sammanfattning av syfte och resultat av de artiklar som används i resultatdelen. 

 

Författare,  

Publikations år,  

Studieland 

Syfte Resultat  

Ancker et al, 

2011, 

Australien 

Att beskriva livserfarenheten av missfall hos 

kvinnor som är över 35 år.   

Resultatet visade att missfall påverkade kvinnornas liv ur flera 

psykologiska aspekter. Den viktigaste aspekten som lyftes var vikten 

av stöd från andra samt meningsskapande.  

Batool & Azam,  

2016,  

Pakistan 

Att utforska kvinnors upplevelse av förlust i 

samband med missfall.  

I samband med och efter missfall krävdes ett socialt stöd från familj, 

vänner och sjukvårdsinstanser för att kvinnorna skulle uppleva ett 

lugn inombords. Dock upplevdes inte stödet som önskades av 

kvinnorna.    

Carolan & J. 

Wright,  

2016, 

USA 

Att beskriva den sörjande kvinnans upplevelse 

av tidigt missfall. 

Ett genomgående tema hos kvinnorna var att skuldbelägga sig själva 

för att missfallet inträffat, detta ledde till en psykisk påfrestning. 

Kvinnorna uttryckte även att de önskat mer stöd från sjukvården för 

att finna lugn och känna trygghet.  



 

 

 

Gerber-Epstein, 

Leichtentritt & 

Benyamini,  

2007,  

Israel 

Att observera den subjektiva upplevelsen hos 

kvinnor som genomgått ett missfall. 

Vid missfall minskade kvinnornas självbild av att vara kvinna då de 

upplevde att de inte var fertila eller kapabla till att bära ett barn.  

Limbo, Glasser & 

Sundaram,  

2014, 

USA 

Att utöka förståelsen för kvinnors upplevelse 

av missfall genom att utforska deras inställning 

till beslutstagande efter upplevt missfall. 

Genom samtal och stöd från sjukvård samt familj gavs en bekräftelse 

av att missfallet inträffat, vilket gav kvinnorns en chans att gå vidare 

och bearbeta sin sorg.  

MacWilliams et 

al,  

2016, 

Canada 

Att beskriva kvinnors upplevelse av att vårdas 

på akutmottagningen vid ett missfall.  

Att vårdas på akutmottagningen i samband med ett missfall visade sig 

svårt då kvinnorna kände sig isolerade från omgivningen och gavs 

otillräcklig information. Detta ledde till osäkerhet och rädsla. Även 

stöd vid sorgearbetet upplevdes begränsat vilket gjorde händelsen 

svårare att hantera för kvinnorna. 

McCreight,  

2008,  

Nord Irland 

Att beskriva hur kvinnor emotionellt upplever 

missfall samt vilken vård som mottagits. 

Det behövdes tid och återhämtning för att finna acceptans samt för 

sorgearbetet. Vårdens stöd fann sig otillräcklig och gav kvinnorna en 

känsla av rädsla och otrygghet.  

Murphy & 

Merrell,  

2008, 

Att undersöka kvinnors upplevelse av att 

genomgå ett tidigt missfall på en gynekologisk 

enhet. 

I ett tidigt skede efter missfallet uttryckte kvinnorna behov av god 

vård i form av stöd, tillräcklig information och tid till att sörja för att 

lättare klara av processen som följde efter missfallet. Detta upplevde 



 

 

 

England kvinnorna som bristande vilket gav dem känslor som skuld, skam och 

otrygghet. 

Rosebrink et al,  

2012,  

Sverige 

Att belysa kvinnors upplevelse av tidig 

graviditet efter att ha genomgått ett eller flera 

missfall. 

Tidigare erfarenhet av missfall skapade oro, ångest och sorg hos 

kvinnorna, vilket ledde till rädsla för en ny graviditet.  

Rowlands & Lee,  

2010,  

Australien 

Att identifiera möjligheter att stötta 

australiensiska kvinnor efter missfall. 

Sjukvården visade sig ge bristande information och en känsla av 

otillräckligt engagemang i vårdandet. Detta ökade kvinnornas 

oroskänslor samt tillit till vården. Då kvinnorna upplevt ett aktivt stöd 

från sin familj, omgivning och vården blev missfallen lättare att 

hantera.  

 


