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SAMMANFATTNING 

  

Bakgrund 

Missfall benämns inom vården som spontan abort eller ofrivillig abort och drabbar en stor 

procentuell andel av gravida kvinnor. Orsaken till missfall är ofta svårdiagnostiserat där 

symtomen är individuella. Symtomen utgörs vanligen av vaginala blödningar, smärta i 

buken och/eller en allmän känsla av att “något är fel”. Det är på grund av dessa subjektiva 

symtom som dessa kvinnor ofta söker sig till akutmottagningar för att få vård.  

 

Syfte 

Syftet var att belysa vuxna kvinnors upplevelser av missfall med utgångspunkt i Katie 

Erikssons omvårdnadsteori kring lidandets tre dimensioner.  

 

Metod 

Denna litteraturöversikt baserades på 18 vetenskapliga artiklar varav både kvalitativ och 

kvantitativ design förekom. Databassökningarna skedde i CINAHL, PubMed och 

PsycINFO. Kvalitetsbedömningen av de inkluderade artiklarna gjordes med stöd av 

Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering och 

granskades med inspiration av Kristenssons (2014) Integrerade analys.  

 

Resultat  

Resultatet presenterades i tre kategorier utifrån Katie Erikssons omvårdnadsteori; 

Vårdlidande, Sjukdomslidande och Livslidande. Resultatet visade på att upplevelsen av att 

genomgå missfall präglar kvinnan inom alla tre dimensioner av lidande, där den 

traumatiska händelsen utgörs bland annat av känslor som maktlöshet, hopplöshet och 

skam. Vidare påvisades att vårdpersonalen har ett stort ansvar gällande hur kvinnan blir 

påverkad av hennes lidande, då ett bemötande som genomsyras av engagemang och empati 

är en bidragande faktor till reducering av kvinnans lidande. 

 

Slutsats  

Kvinnas upplevelser av missfall påverkas inom alla dimensioner av lidande utifrån Katie 

Erikssons omvårdnadsteori. Att genomgå missfall är en komplex händelse som lämnar 

avtryck i kvinnornas liv, då situationen påverkar livet fysisk, psykiskt, socialt och 

existentiellt. Denna litteraturstudie visade även på hur vårdpersonalens bemötande har en 

betydande roll för kvinnans framtida tillvaro. Det är av stor vikt att vårdpersonal har 

kompetens kring deras betydelse i mötet med dessa kvinnor och hur deras bemötande har 

en betydelse för kvinnans fortsatta lidande. 

 

Nyckelord: Livslidande, Missfall, Sjukdomslidande, Upplevelser, Vårdlidande. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

Background 

Miscarriage, in a nursing context, is often referred to as a spontaneous abortion or 

involuntary abortion and affects a large percentage of pregnant women. The cause of 

miscarriage is difficult to diagnose, and the symptoms are individual. Commonly, the 

symptoms are vaginal bleeding, abdominal pain and a general feeling that “something is 

wrong”. It is due to these subjective symptoms that these women seek care via emergency 

departments.  

 

Aim 

The aim was to describe adult women's experiences of miscarriage based on Katie 

Eriksson´s nursing theory on the three dimensions of suffering.  

 

Method 

This literature review was based on 18 research articles, with either qualitative or 

quantitative research methods. A database search was conducted through CINAHL, 

PubMed and PsycINFO. The included articles underwent quality assessment in accordance 

to Sophiahemmet University´s matrix and analyzed with inspiration from Kristensson’s 

(2014) Integrated analysis.  

 

Results 

The result is presented in three categories based on Katie Eriksson´s nursing theory; Care 

Suffering, Disease Suffering and, Life Suffering. The result showed that a miscarriage 

affects a woman within all three dimensions of suffering, where the traumatic event 

consists of feelings such as powerlessness, hopelessness and shame. Furthermore, it is 

shown that healthcare professionals have a responsibility in how the woman gets affected 

in the context of her suffering. Healthcare professionals with a true dedication and an 

empathic attitude is a contributing factor for a reduction of the suffering for these women.   

 

Conclusions 

The woman's experiences are affected within all three dimensions of suffering based on 

Katie Eriksson´s nursing theory. To undergo miscarriage is a complex situation that leaves 

imprints on the life of these women, as the situation affects life in a physical, mental, social 

and existential way. This literature review also shows that healthcare professionals 

attitudes towards these women have a great impact on the future for these women. It is of 

great significance that healthcare professionals possess capacity on how their attitudes 

have an importance for the continued suffering for these women.  

 

Keywords: Care Suffering, Disease Suffering, Experiences, Life Suffering, Miscarriage. 
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INLEDNING 
 

Sjuttio procent av alla befruktningar (inklusive kemiska graviditeter) leder till missfall 

(Adolfsson & Kjellström, 2014). Trots den höga missfallsrisken är upplevelsen av att  

förlora en önskad graviditet, ett samtalsämne som sällan berörs i allmänna och sociala 

sammanhang. Författarna till denna litteraturöversikt valde detta ämnesområde efter att ha 

mött kvinnor som genomgått missfall, i olika vårdkontext, och då blivit påverkade av  

intensiteten i deras beskrivna upplevelse samt uppmärksammat brister i sjuksköterskan  

bemötande. Denna litteraturöversikt ämnar belysa kvinnors upplevelser av missfall samt 

hur den situationen kan orsaka lidande. Eftersom ansvaret för gravida kvinnor inte övergår 

till specialistsjukvården förrän graviditetsvecka 22+0, fordras kompetens inom detta 

område även hos allmänsjuksköterskan för att denne ska kunna bidra med adekvat 

information och stöd till dessa kvinnor och således också bidra till ett minskat lidande. 

 

BAKGRUND 

 

Den normala graviditeten  

 

Enligt Kaplan (2009) har en normal graviditet en längd på 40 veckor, med start den första 

dagen i sista menstruationen och avslut vid förlossning. Förutsättningen för en adekvat 

beräkning är att kvinnans menstruationscykel är jämn och alltid består av 28 dagar. Vid 

avvikelser från detta, subtraheras eller adderas dagar (Kaplan, 2009). En graviditet innebär 

förändringar hos kvinnan, både fysiskt och psykiskt (Borgfeldt, Åberg, Anderberg & 

Andersson, 2010). Under graviditeten börjar kroppen anpassa sig och bygga upp de 

förmågor som krävs för en lyckad graviditet och förlossning. Kroppen anpassar sin 

hormonproduktion, metabolism och cirkulation, detta utöver att livmodern, bröst och 

fostret växer (Kaplan, 2009). Även en känslomässig förberedelse sker med en kombination 

av lyckokänslor och rädsla inför den nya framtiden som förälder (Borgfeldt et al., 2010). 

 

Missfall 

 

Adolfsson och Kjellström (2014) menar att det finns olika benämningar för missfall. Inom 

svensk sjukvård används de medicinska termerna spontan abort eller ofrivillig abort, vilket 

innebär att kroppen själv avbryter graviditeten och därmed framkallar missfallet. Oftast är 

det kvinnorna själva som i dagligt tal använder sig av ordet missfall för att definiera den 

avbrutna graviditeten (Adolfsson & Kjellström, 2014). Missfall definieras som avstötning 

av ett embryo eller extraktion av ett foster som väger mindre än 500 gram (Jansson, 2018).  

 

Begreppet missfall kan delas in i olika kategorier beroende på tidpunkt för den avbrutna 

graviditeten. Tidigt missfall inträffar under de första 12 graviditetsveckorna medan de 

missfall som sker under graviditetsvecka 12 fram till och med graviditetsvecka 22 

benämns som sent missfall (Jansson, 2018). I de fall då fostret dött efter graviditetsvecka 

22 kallas den avbrutna graviditeten istället för fosterdöd (Adolfsson & Kjellström, 2014). 

 

För att fastställa ett missfall krävs det noga undersökningar med bland annat 

hormonanalyser och ultraljud. Trots metodernas tillförlitlighet, föreligger en viss risk för 

falska svar vilket gör att dessa metoder kan vara icke tillförlitliga för att fastställa en 

graviditet eller ett missfall. Upprepade ultraljud och hormonanalyser bör därför 

genomföras för att diagnostiken ska vara så tillförlitlig som möjligt (Barnhart, 2012). När 

det är bekräftat att kvinnan drabbats utav ett missfall erbjuds olika behandlingsalternativ 
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för att avsluta graviditeten, antingen via medicinska eller kirurgiska åtgärder (Olesen, 

Graungaard & Husted, 2015). 

 

Symtom 

  

Symtom för missfall kan visa sig som bland annat smärta i nedre delen av buken samt 

vaginala blödningar. En andel av drabbade kvinnor märker dock inte av den avbrutna 

graviditeten. Många kvinnor beskriver istället att de enbart upplevt en känsla av att något 

varit fel (Limbo, Glasser & Sundaram, 2014). I vissa fall sker missfallet strax efter 

befruktningen. En sådan tidig graviditet benämns med begreppet kemisk graviditet och är 

då i så pass tidigt stadium att kvinnan själv inte har uppfattat att hon är gravid. Vid missfall 

av en kemisk graviditet kan blödningen som uppstår istället uppfattas som en försenad 

menstruation (Adolfsson & Kjellström, 2014).  

 

Smärtan i buken är en subjektiv upplevelse för varje kvinna och kan därför te sig på olika 

sätt hos olika kvinnor. Vissa beskriver smärtan som en molande mensvärk medan andra 

istället beskriver den som huggande och kraftig. Smärtans karaktär beror dock delvis på 

hur långt gången graviditeten är när den avbryts. Smärtan orsakas av livmoderns 

kontraktioner vilka uppstår i samband med utstötning av embryot eller fostret (Adolfsson 

& Kjellström, 2014). Oron kring dessa symtom resulterar i att kvinnor ofta söker sig till 

akutmottagningar för att få svar (Limbo et al., 2014).  

 

Statistik 

 

Efter graviditetsvecka 12 är missfallsrisken 10–15 procent, med en variation mellan olika 

åldersgrupper (Adolfsson & Kjellström, 2014). I Sverige är dock mörkertalet över skedda 

missfall, stort. Detta tros bero på att det endast är de graviditeter som passerat 22 

fullgångna veckor som blir registrerade (SFS 2018:1722, kap. 6, 24§). Det finns således 

ingen statistik över de missfall som sker innan graviditetsvecka 22, eftersom det inte sker 

någon rapportering eller registrering av dessa fall (Adolfsson & Kjellström, 2014). 

 

Statistiken kan inte spegla situationen sanningsenligt, men det är mycket som tyder på att 

cirka 70 procent av alla befruktningar (inklusive kemiska graviditeter) leder till missfall 

innan vecka 12. Detta är en av anledningarna till att kvinnor ofta får rådet att vänta med att 

berätta om graviditeten tills efter 12 fullgångna veckor (Adolfsson & Kjellström, 2014).  

 

Orsaker till missfall 

 

Orsaken till missfallet förblir ofta okänd men forskning tyder på att det vanligen orsakas av 

genetisk abnormalitet hos embryot, infektioner, endokrina- och/eller autoimmuna 

sjukdomar, vilket gör fostret icke livsdugligt (Regan & Rai, 2000). Ett missfall som sker 

tidigt under en graviditet beror ofta på att embryot inte har utvecklats korrekt i samband 

med celldelningen. Detta fenomen har benämningen felanlagd graviditet. Graviditeten har 

inte blivit korrekt fullbordad vilket resulterar i att kroppen stöter ut embryot. Under de 
första 12 graviditetsveckorna föreligger störst risk för missfall. Detta eftersom det är under 

denna tid som embryot, moderkakan och fosterhinnorna utvecklas (Adolfsson & 

Kjellström, 2014).  
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Felaktig implantation 

I vissa fall är det inget fel på själva embryot utan problematiken beror istället på felaktig 

placering i livmoderväggen. För att uppnå en lyckosam implantation bör embryot fästa i 

den övre delen av livmoderns slemhinna (Adolfsson & Kjellström, 2014). 

 

Tillväxtfel 

Felaktig sammansättning i samband med tillväxt leder till att fostret inte följer 

tillväxtkurvan och då riskerar att inte kunna utvecklas till ett livsdugligt barn. Dessa 

defekter kan leda till att kroppen stöter ut embryot eller fostret. Missfall av denna orsak är 

mer vanligt efter graviditetsvecka 12 (Adolfsson & Kjellström, 2014). 

  

Kromosomfel 

Vid ett eller flera fel i sammansättningen av arvsmassan kan kromosomrubbningar uppstå. 

En del av dessa rubbningar blir så pass allvarliga att kroppen stöter ut fostret medan en del 

kromosomfel som till exempel Trisomi 21, även känt som Downs Syndrom, inte orsakar 

missfall (Adolfsson & Kjellström, 2014). 

 

Defekter i livmodern  

Ifall livmodern anses vara defekt, har en avvikande form eller en missbildning jämfört med 

en normal livmoder, kan detta bidra till en problematisk befruktning eller missfall. Samma 

problematik kan uppstå vid defekter på livmoderhalsen och livmodertappen på grund av att 

det finns en försvagning eller att den öppnar sig för tidigt in i graviditeten. Det uppskattas 

att cirka fem procent av alla missfall beror på denna orsak eller en bakomliggande sjukdom 

hos föräldrarna (Adolfsson & Kjellström, 2014). 

 

Ålder  

Generellt finns det fler fördelar än nackdelar med att bli gravid vid en ung ålder eftersom 

det ökar chansen för befruktning och minskar risken för missfall. En artikel av Andersen, 

Wohlfahrt, Christens, Olsen och Melbye (2000) påvisar att kvinnor missfallsrisken för 

gravida kvinnor över 45 år, är 74,7 procent. Detta kan jämföras med 8,9 procents risk för 

kvinnor i åldern 20–24 år. Slutsatsen som presenterades var således att åldern hade en 

betydande faktor för chansen till en normal graviditet (Andersen et al., 2000). 

 

Över- och undervikt 

Vid övervikt förekommer problematik i att bli gravid samt svårigheter med hantering av 

den ökade belastningen och ansträngningen på kroppen som en graviditet innebär 

(Adolfsson & Kjellström, 2014). Vidare är risken högre för personer med högt Body Mass 

Index (BMI) att drabbas av ett högre blodtryck samt ökad risk för att drabbas av diabetes 

vilket i sig ökar risken för missfall (Socialstyrelsen, 2019). I de fall då kvinnan har en 

undervikt sedan tidigare, föreligger risknivån för missfall likartad den som förekommer 

hos kvinnor med en övervikt (Balsell, Garcia-Patterson & Corcoy, 2016).  

 

Komplikationer  

 

Efter att ha genomgått ett missfall är det vanligt att kvinnan upplever fortsatta blödningar 

och smärta från livmodern och buken. Fysisk återhämtning sker genom att kroppen 

långsamt reparerar de skadade sårytorna i livmoderväggen där moderkakan tidigare suttit. 

När blödningarna upphört är det säkert för kvinnan att ha sexuellt umgänge, men 

rekommendationerna är dock att avvakta tills första menstruationen återkommit. Dessa 

rekommendationer grundar i att kunna säkerställa en minskad infektionsrisk samt för att 
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förenkla datering och uppföljning av eventuell kommande graviditet (Adolfsson & 

Kjellström, 2014).  

 

Ökade blödningar kan vara ett tecken på att livmodern inte är helt tömd eller att sårytan 

efter moderkakan fortsätter att blöda. Om dessa tecken uppdagas efter 10–14 dagar efter 

missfallet bör en gynekologisk kontakt etableras för att fortgå till en kirurgisk behandling 

som avser bortskrapning av eventuella rester från graviditeten (Adolfsson & Kjellström, 

2014).  

 

Illaluktande flytningar, ökad smärta och feber kan vara tecken på en post-missfall 

infektion. Kliniska tecken är en ihållande smärta som inte dämpas av analgetika och 

lokaliseras till områden vid livmoder, ut i ryggen och ner mot benen. Vid denna typ av 

infektiös komplikation kan en antibiotikabehandling vara nödvändig (Adolfsson & 

Kjellström, 2014). 

 

Emotioner   

 

Ett flertal definitioner för emotioner existerar. Lindskog (2017) menar att emotioner är en 

sinnesrörelse som har inverkan på både kropp och själ. En människa som är emotionell 

kopplar samman känslor med starka sinnesrörelser (Lindskog, 2017).  

 

Emotioner hos kvinnans partner efter missfall 

Än så länge finns bristfälligt med forskning kring hur en manlig partner upplever ett 

missfall. Den forskning som finns tyder dock på att mannens upplevelse präglas av känslor 

av sorg och smärta trots att han inte genomgått missfallet fysiskt (Story Chavez, Handley, 

Lucero Jones, Eddy & Poll, 2019). I studien av Story Chavez et al. (2019) beskrev många 

män händelsen som ett trauma där skam och förnekelse utgjorde en övergripande del av 

deras upplevelse (Story Chavez et al., 2019), tillsammans med en känsla av makt- och 

hopplöshet (Adolfsson & Kjellström, 2014). Studien visade på en genomgående känsla av 

isolering från händelsen. Männen beskrev att de upplevde sig ha varit en börda för 

kvinnan, och att de genom detta känt sig frånkopplade från världen. Vidare beskriver Story 

Chavez et al. (2019) att männen inte, i samma utsträckning som kvinnan, fick nödvändigt 

stöd från vårdpersonalen.  

  

I en studie av Wojnar (2007) där lesbiska pars upplevelse av missfall studerats, belyses 

vikten att förstå den ytterligare svårigheten med att bli gravid som lesbiskt par. Denna 

försvårande faktor skapar ytterligare komplexitet i upplevelsen av att genomgå missfall. 

Vidare beskrev paren att trots att de varit medvetna om missfallsrisken upplevdes  

missfallet som en oväntad och smärtsam situation vilken präglades av känslor av 

förnekelse och sorg. Vidare beskrivs upplevelsen som en psykiskt traumatisk händelse 

vilken ledde båda parter in i en lång sorgeprocess (Wojnar, 2007).  

 
Stödinsatser efter missfall 

 

Nikcevic (2003) presenterar att en kombination av psykologiskt och medicinskt stöd efter 

att ha drabbats av missfall, ger en positiv verkan för kvinnors upplevda känslotillstånd. I 

studien utgjordes den medicinska hjälpen bland annat av information kring missfallsorsak. 

Som komplement erbjöds även psykologisk hjälp i form av psykologisk rådgivning 

(Nikcevic, 2003). Detta bekräftas i artikeln av Nikcevic, Kuczmierczyk och Nicolaides 

(2007) där de kvinnor vars missfall inte kunde tillskrivas en konkret orsak, rapporterade en 
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längre period av sorg jämfört med de kvinnor som fått reda på varför deras graviditet 

avbrutits. Vid en accepterbar orsak avtog dessa känslor med tiden (Nikcevic, 

Kuczmierczyk, & Nicolaides, 2007). 

 

I en studie av Johnson et al. (2016) blev deltagarna uppdelade i två grupper varpå de fick 

olika interventioner. Den ena gruppen, Coping with Depression (CWD), fick information 

kring orsaker till depression, avslappningstekniker, konstruktivt tänkande och strategier för 

att kunna återgå till den vardag de haft innan missfallet. Den andra gruppen, Interpersonal 

Psychotherapy (IPT), fick istället berätta sina egna historier kring sitt missfall. De fick 

undervisning i hur sorgereaktioner fungerar och delgavs även idéer till hur de kunde 

minnas de barn de förlorat. Studien visade på att IPT-gruppens intervention givit ett mer 

framgångsrikt resultat gällande bearbetning av händelsen. När deltagarna sedan fick 

chansen att designa sin egen optimala intervention framkom det att det var önskvärt med 

en blandning av båda gruppernas innehåll. Efterfrågan låg på undervisning och övningar 

likt de som erbjudits i interventionen och att fokus skulle ligga på känslan av att de inte var 

ensamma i sin sorg (Johnson et al., 2016).  

 

Sjuksköterskans professionella ansvar 

 

Enligt International Council of Nurses (ICN) etiska kod för sjuksköterskor, ska 

sjuksköterskans yrkesutövning grunda i fyra huvudsakliga ansvarsområden; att främja 

hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa samt lindra lidande (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017). Detta ska ske baserat på respektfullhet, lyhördhet, 

medkänsla, trovärdighet och integritet. Omvårdnad utgör den legitimerade sjuksköterskans 

särskilda kompetens- och ansvarsområde (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Begreppet 

omvårdnad innefattas av förmågan att ha förståelse för situationen och kunskap i hur sin 

professionella bedömningsförmåga kan gynna den andre personens välmående (Alvsvåg, 

2017). Målet med omvårdnad är att, med ett personcentrerat förhållningssätt, stärka hälsa, 

förebygga sjukdom och ohälsa samt återställa och bevara hälsa (Socialstyrelsen, 2012). 

Som vetenskaplig disciplin fokuserar omvårdnad på att främja en helhetsbild av människan 

och belysa hur människans erfarenheter påverkar hälsan under hela livet. Sjuksköterskans 

roll kan innebära att utgöra ett stöd genom konkreta behandlingar men även genom 

åtgärder i form av förståelse och omtanke. För att optimera omvårdnadsarbetet krävs 

således en personcentrerad förståelse för människors liv och levnadsvanor (Kim, 2010). 

Sjuksköterskan kan komma i kontakt med kvinnor som drabbats av missfall inom olika 

vårdinstanser, bland annat inom primärvård, akutsjukvård eller via telefonrådgivning. Det 

är först efter att kvinnan är i graviditetsvecka 22+0 som specialistsjukvården bär ansvaret 

för vården (Rodhner, 2019). Det faktum att 70 procent av alla missfall inträffar under de 

första 12 graviditetsveckorna (Borgefeldt et al., 2010) tydliggör således vikten av 

allmänsjuksköterskans kompetens gällande vård i samband med missfall. 

Teoretisk utgångspunkt - Katie Erikssons omvårdnadsteori 

 

Lidande innehåller en positiv likväl en negativ dimension. Dels den destruktiva plåga som 

lidandet utgör men även de förutsättningar för personlig utveckling som möjliggörs 

(Arman, 2017). Listade begrepp och känslor så som; smärta, hopplöshet, isolering, 

ensamhet och depression, är alla uttryck för en människas lidande (Ferrell & Coyle, 2008). 

Dessa underbegrepp används ofta som synonymer till begreppet lidande men kanske 

snarare ska klassas som orsaker till uppkomsten av lidande (Arman, 2017). 
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Erikssons (2015) analys av begreppet lida uppmärksammar nedanstående betydelser: 

• Någonting negativt eller ont, någonting som ansätter människan. 

• Någonting som människan måste leva med, något som hon utsätts för. 

• En kamp. 

• Någonting konstruktivt eller meningsbärande, en försoning. 

 
Katie Erikssons (2015) omvårdnadsteori beskriver hur grunden för all vård är förståelsen 

för både hälsa och lidande, samt att lidandet är en del av varje människas liv. I sin enklaste 

form ses lidande som något meningslöst. Eriksson (2015) menar dock att varje människa 

har mandat att påverka sin egen syn på lidandet, då det är människans egna värderingar 

och omgivning som speglar lidandets karaktär (Eriksson, 2015). Lidande är ett subjektivt 

fenomen som innehåller individuell tolkning och uppfattning. Detta innebär till exempel att 

personer som lever med en konstant smärta inte nödvändigtvis uppfattar sig själva som 

lidande. På samma sätt finns det personer som upplever ett stort lidande utan påvisad 

fysiologisk orsak (Wiklund Gustin, 2014). Eriksson (2015) betonar dock att förhållandet 

mellan smärta och lidande är en central faktor inom vården. En pålagd fysisk smärta på en 

tillvaro som redan präglas av ett stort lidande, kan vara orsaken till att lidandet passerar 

gränsen till att bli outhärdligt (Eriksson, 2015). 

 

Vidare delar Eriksson (2015) in lidande inom vården i tre undergrupper; vårdlidande, 

sjukdomslidande och livslidande. 

  

Vårdlidande 

Vårdlidandet uppkommer när det uppstår ett avstånd mellan patientens behov och den 

kompetens och attityd som vårdpersonalen innehar gentemot den lidande människan. 

Undergruppen vårdlidande kan i sin tur delas in i fyra ytterligare undergrupper; kränkning 

av patientens värdighet, fördömelse och straff, maktutövning och utebliven vård eller icke - 

vård. Eriksson (2015) menar att undergruppen kränkning av patientens värdighet utgör den 

vanligaste formen av vårdlidande och orsakas av direkta kränkningar av patientens 

värdighet. Sådana kränkningar kan visa sig i form av till exempel nonchalans vid tilltal 

eller försumlighet i samband med omvårdnad gällande intima zoner eller personliga frågor 

(Eriksson, 2015). Som vårdpersonal krävs en stor medvetenhet för att inte riskera att vana 

och inlärd rutin inkräktar på patientens personliga gränser (Sandman & Kjellström, 2013). 

Kränkning av patientens värdighet kan även ske på ett mer abstrakt vis, till exempel genom 

att inte bli tagen på allvar (Eriksson, 2015).  

 
Bemötande 

Begreppet bemötande brukar användas i sammanhang för att beskriva hur vi människor 

uppträder gentemot varandra. Ord som uppträdande, mottagande och behandling används 

tillsammans med svar, replik, genmäle och vedergällning som synonymer till begreppet. 

Begreppet bemötande används frekvent, inte minst i vårdkontext, men kan dock 

uppfattas tämligen abstrakt med stor omfattning. Svårigheterna som uppkommer vid försök 

till översättning till engelska försvårar även sökandet efter specifik forskning kring ämnet 

(Fossum, 2019). 

 

Ur ett historiskt perspektiv har vården varit uppbyggd enligt en hierarkisk struktur där 

maktbalansen mellan patient och vårdare blivit ojämn. Patienten befinner sig i 

beroendeställning gentemot vårdpersonalen och dennes kompetens. Som patient saknas 

ofta utrymme för att tacka nej till erbjuden vård vilket möjliggör ett fortsatt maktövertag 

för vårdpersonalen (Fossum, 2019). Vidare utgörs kommunikationsmönstret inom vården 
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ofta av informationsöverföring snarare än tvåvägskommunikation (Vinthagen, 2019). Ett 

sådant bemötande riskerar att förstärka maktförhållandet mellan vårdare och patient 

(Fossum, 2019). En vårdande kommunikation med ett personcentrerat förhållningssätt där 

varje patients individualitet beaktas, kan däremot reducera patientens känsla av underläge 

(Fredriksson, 2017).  

 

Mötet, i en vårdkontakt, beskrivs ha två dimensioner; en uppgift som ska göras och en 

relation till patienten och dess närstående som ska etableras. Vårduppgifter ska alltid 

genomföras enligt riktlinjer för evidensbaserad vård och kvalitén på uppgiften förväntas 

därmed alltid vara hög. Kvalitén på etablerade relationer bedöms istället av patienten själv 

tillsammans med dess närstående (Svensk Sjuksköterskeförening, 2019). Detta utvärderas 

utifrån deras förväntningar på mötet samt tidigare erfarenheter av vården (Fossum, 2019). I 

det vårdande mötet är det av stor vikt att som vårdpersonal kunna balansera båda dessa 

dimensioner; att genomföra uppgiften på ett evidensbaserat sätt samtidigt som en respekt- 

och förtroendefull och hälsofrämjande relation mellan vårdpersonal och patient etableras 

(Svensk Sjuksköterskeförening, 2019). Patienter och närstående belyser ofta vikten av att 

uppleva ett gott bemötande av vården. Trots detta belyser många studier att det oftast är 

inom ramen av bemötande som patienten upplever brister inom vården (Fossum, 2019). 

Studier har visat att patienter som upplevt ett bristande bemötande härleder detta till 

kunskapsbrist, bristande engagemang och osäkerhet hos vårdpersonalen. Hur patienten har 

upplevt bemötandet speglar således deras generella uppfattning om kvalitén på 

vårdkontakten (Fossum, 2019).  

 

Sjukdomslidande 

Eriksson (2015) menar att sjukdomslidande utgörs av patientens upplevelse, ofta kopplat 

till smärta, i relation till behandling och sjukdom. Sjukdomslidande delas in i två 

undergrupper; Kroppslig smärta samt Själsligt och andligt lidande. Den kroppsliga 

smärtan är förorsakad av sjukdom och behandling där känslan av smärta upplevs av 

människan som helhet. Denna smärta sätter människan i ett lidande som kan visa sig 

genom fysiska symtom. Det själsliga och andliga lidandet orsakas av upplevelser av 

förnedring, skam eller skuld som människan får erfara i relation till sjukdom eller 

behandling. Detta lidande kan även förorsakas av en dömande attityd från vårdpersonal 

eller sociala sammanhang. Det själsliga och andliga lidandet ligger nära det som Eriksson 

(2015) benämner som vårdlidande.  

 

Vidare lyfter Eriksson (2015) diskussionen kring människans upplevelse av skam och 

förnedring. Skam är en känsla som uppstår hos människan själv medan förnedring oftast 

förorsakas av en upplevelse i förhållande till andra. Dessa känslor uppdagas när människan 

gestaltats som något sämre än vad hon själv trott och därmed påverkar den egna 

självbilden samt äventyrar de egna idealen.  

 

Livslidande 

Livslidande innefattar hela människans livssituation och innefattar allt från hot om ens 

existens till misslyckade med att fullfölja sina uppsatta uppdrag. Livslidande är kopplat till 

ett lidande som innefattar allt kring vad leva är, att få ha en plats som människa bland 

andra. En plötslig, påtvingad förändring av livssituationen innebär ett hot mot ens existens 

och tvingar människan att finna ny mening i livet. Detta kan göra att en människa som 

tidigare upplevt sig som hel plötsligt befinner sig i ett tillstånd av att känna sig upplöst och 

splittrad (Eriksson, 2015).  
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Flertalet vårdvetenskapliga forskare är eniga om att vårdens huvudsakliga uppgift är att 

lindra mänskligt lidande (Arman, 2017). Detta belyses även i Svensk 

Sjuksköterskeförenings “Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska” (2017) där 

punkten lindra lidande ses som en fundamental uppgift för den yrkesutövande 

sjuksköterskan (Svensk Sjuksköterskeförening, 2017). Att lindra lidande betyder inte 

nödvändigtvis att tillintetgöra lidandet, utan innebär snarare att erbjuda stöd för att kunna 

hantera lidandet (Arman & Rehnsfeldt, 2011). Lidandets komplexitet fordrar således 

sjuksköterskans förståelse av betydelsen av att all omvårdnad bör bygga på respekt 

gentemot individen och dennes individuella upplevelse av lidandet (Eriksson, 2015). 

 

Problemformulering 

 

Sjuttio procent av alla befruktningar (inklusive kemiska graviditeter) och 10–15 procent av 

de graviditeter som passerat graviditetsvecka 12, leder till missfall. Att som sjuksköterska 

möta individer som blivit drabbade är således högst sannolikt inom hälso- och sjukvården. 

Hur missfallet upplevs är alltid subjektivt för varje enskild individ. Mötet med hälso- och 

sjukvården kan antingen utgöra ett stöd i upplevelsen, eller bidra till en negativ och 

maktlös känsla för patienten. Lidandet efter missfall kan påverka kvinnan i alla tre 

dimensioner. För att kunna bidra med optimalt stöd till kvinnor som drabbats av missfall är 

det av stor vikt att den yrkesutövande sjuksköterskan innehar kompetens kring hur 

lidandets tre dimensioner blir närvarande och präglar kvinnan i samband med detta. 

Litteraturöversiktens bakgrund påvisar ett potentiellt förbättringsområde inom 

omvårdnaden kring denna patientgrupp och det är därmed angeläget att sammanställa det 

nuvarande kunskapsläget.  

 

SYFTE  
 

Syftet var att belysa vuxna kvinnors upplevelser av missfall, med utgångspunkt i Katie 

Erikssons omvårdnadsteori kring lidandets tre dimensioner.  

 

METOD 

 

Design  

 

Vald design utgjordes av en litteraturöversikt då syftet med denna studie var att 

sammanställa det nuvarande kunskapsläget gällande kvinnors upplevelse av missfall, 

genom att inhämta redan befintlig kunskap inom forskningsområdet. Denna design 

möjliggjorde en sammanställning av vetenskapliga fakta och en systematisk beskrivning av 

vad som fortsättningsvis behöver utforskas vidare. En organiserad sammanställning av 

nuvarande kunskapsläge gör det möjligt att sätta ämnet i en större kontext (Polit & Beck, 

2017). En litteraturöversikt möjliggör en bredare överblick över utvalt forskningsområde 

då den kan inrymma artiklar baserade på både kvantitativ- och kvalitativ forskningsmetod 

(Polit & Beck, 2017). Studier som genomförs med kvalitativ metod ämnar beskriva 

människors upplevelse av utvalt fenomen samt ger deltagarna mer utrymme för egna 

reflektioner kring situationen. Kvantitativa studier tillämpar statistiska mätmetoder och 

inrymmer ofta en större mängd data vilket gör det möjligt att presentera generaliserbara 

slutsatser (Rosén, 2017). Enligt Svensk Sjuksköterskeförening (2017) ska sjuksköterskan 

arbeta utifrån evidensbaserad vård. Varje år publiceras nya undersökningar, riktlinjer och 

ett stort flöde av artiklar som den yrkesutövande sjuksköterskan förväntas vara uppdaterad 

om. För att lättare ta del av den nya kunskapen kan sjuksköterskan ta del av 
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litteraturöversikter, då den existerade forskningen blir mer lättillgänglig och hanterbar 

(Rosén, 2017).   

 

Urvalskriterier 

 

Avgränsningar  

För att inkluderade artiklar skulle representera dagens forskningssituation gjordes en 

avgränsning gällande artiklarnas ålder. Inkluderade artiklar var publicerade inom 

tidsperioden 2009–2019 och således inte äldre än 11 år. En ytterligare avgränsning gjordes 

därefter till att datainsamlingen endast skulle innefattas av artiklar skrivna på engelska, då 

det vedertagna språket inom vetenskapliga tidskrifter är engelska och således även språket 

i de vetenskapliga artiklarna (Östlundh, 2017).  
 

Inklusionskriterier 

För att identifiera relevanta studier gentemot litteraturöversiktens syfte, användes 

inklusionskriterier som stöd vid urval av artiklar (Kristensson, 2014). Endast studier som 

beskrev kvinnors upplevelser av missfall av önskade graviditeter, inkluderades. 

Inklusionen bestod även av att deltagarna i studierna skulle vara 18 år eller äldre. En 

ytterligare avgränsning gjordes i form av att de inkluderade studierna skulle vara peer 

reviewed. Att artikeln är peer reviewed innebär att artikeln genomgått en kritisk 

granskning gjord av forskare verksamma inom samma forskningsområde (Helgesson, 

2015). 

 

Exklusionskriterier 

Artiklar som inte kunde knytas till litteraturöversiktens syfte exkluderades. De artiklar som 

endast beskrev kvinnans partners upplevelse efter missfall, utelämnades. Även artiklar 

gällande kvinnors upplevelse efter att ha genomgått en inducerad abort, valdes bort. För att 

säkerställa att resultatets innehåll enbart bestod av originalartiklar, exkluderades också 

metaanalyser och litteraturöversikter (Polit & Beck, 2017). Även artiklar som inte 

uppfyllde de etiska kraven utifrån principerna inom God Forskningssed (2017) samt 

Helsingforsdeklarationen (2013) valdes bort. 

 

Datainsamling   

 

I denna litteraturöversikt användes tre olika databaser i samband med datainsamlingen; 

Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature (CINAHL), Public Medline 

(PubMed) och PsycINFO.  

 

Sökningar i CINAHL 

CINAHL är en databas som innefattar områden inom omvårdnad, fysioterapi och 

arbetsterapi (Karlsson, 2017). Databasen använder sig av Cinahl Headings vilket är ett 

system för ämnesord (Karlsson, 2017).  

 

Sökningar i PubMed 

Systemet i PubMed utgår från Medical Subject Headings [MesH]. Ämnesorden i PubMed 

bygger på översättningen av engelska MeSH-termer till svenska MeSH. Svenska MeSH är 

ett översättningssystem som är framtaget av Karolinska Institutet (Karlsson, 2017). 
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Sökningar i PsycINFO 

Artiklar i PsycINFO behandlar områden inom psykologi, beteendevetenskap, sociologi och 

psykiatri (Karlsson, 2017). Databasen är uppbyggd med samma struktur som CINAHL (det 

vill säga att den använder ämnesord) men istället används Thesaurus of Psychological 

Index Terms som grund för ämnesord.  

 

Sökstrategi 

Inledningsvis gjordes en ostrukturerad litteratursökning inom studieområdet, i ovannämnda 

databaser. Detta med syfte att identifiera lämpliga sökord inför den egentliga 

litteratursökningen och på så sätt öka kvalitén av litteraturöversiktens slutgiltiga innehåll 

(Wallengren & Henricson, 2012). För vidare professionell hjälp inom 

informationskompetens bokades ett möte hos en av Sophiahemmet Högskolas 

bibliotekarier för att specificera och konkretisera litteratursökningen med hjälp av olika 

ämnesordskombinationer tillsammans med möjliga fritextsökningar (Östlundh, 2017). 

  

De sökord som tillämpades i denna litteraturöversikt är valda utifrån syftet och utgjordes 

av; Abortion, spontaneous, Adaption psychological, Bereavement, Emotions, Experience, 

Life experiences, Miscarriage, Spontaneous abortion. 

 

För att optimera sökningarna användes så kallade Booleska operatorer. Dessa operatorer 

utgörs av termerna AND, OR och NOT och har till syfte att antingen utvidga eller 

begränsa sökningen. AND fungerar avgränsade och gör sökningen mer specifik eftersom 

båda de angivna ämnesorden i sökningen måste finnas med i sökträffen. Även den 

booleska operatorn NOT har en avgränsande funktion men resulterar i att det valda 

ämnesordet inte förekommer i sökträffarna. OR har istället som syfte att expandera 

sökningen då det endast krävs att ett av de kombinerade ämnesorden återfinns i sökträffen 

(Karlsson, 2017). Vidare beskriver Karlsson (2017) att utöver sökningar via ämnesordlistor 

kan även fritextsökningar inom databaserna genomföras, vilket bidrar till en mer utökad 

sökning då sökningen görs utan närmare specifikation (Karlsson, 2017). Det plustecken 

som förekommer efter vissa sökord i tabellen, ämnar utvidga sökningen och därmed även 

inkludera sökning på ämnesordets underliggande termer. 
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Tabell 1. Presentation av databassökning i PubMed, CINAHL och PsycINFO.  

Databas 

Datum 

Sökord Antal 

träffar 

Antal lästa 

abstrakt 

Antal lästa 

artiklar 

Antal 

inkluderade 

artiklar 

 PubMed 

 2019-11-07 

 Abortion, Spontaneous [MeSH - 

terms] OR Miscarriage [All Fields] 

AND Emotions [MeSH - terms]  

 213  40  4  4 

 CINAHL 
2019-11-07 

 [MH] Abortion spontaneous+ OR 

miscarriage [keyword] AND Life 

experiences [keyword]  

 18  16  11  4 

 CINAHL 
2019-11-07 

 [MH] Abortion, spontaneous+ AND 

[MH] Emotions+  

 168  50  18  4 

 PubMed 

 2019-11-07 

 Abortion, spontaneous+ [MeSH-

terms] OR miscarriage [All Fields] 

AND adaptation, psychological 

[MeSH-terms] 

 82  7  1  1 

 PubMed 
2019-11-14 

   

  

 Spontaneous abortion [All Fields] 

AND bereavement [MeSH-terms] 

AND experience [All Fields] 

 30  8  6 3 

 PsycINFO 
2019-11-14 

 Miscarriage [All Fields] OR 

Abortion, spontaneouos [MeSH - 

terms] AND adaption, psychological 

[MeSH - terms] 

 441  27  11  3 

 PubMed 

 2019-11-14 

  

 Miscarriage [All Fields] OR 

abortion, spontaneous [MeSH-terms] 

AND bereavement [MH MeSH-

terms] 

 71  21  11  3 

 TOTALT  1023  169  62  22 
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För att bedöma artikelträffarnas relevans, genomförde litteraturöversiktens två författare en 

gemensam grovsållning av dessa. Artiklarna valdes ut baserat på hur väl artikelns titel 

överensstämde med litteraturöversiktens syfte. Därefter genomlästes artiklarnas abstrakt 

för att skapa ytterligare uppfattning om artikelns innehåll och relevans (Kristensson, 2014). 

De artiklar vars abstrakt var relevanta gentemot litteraturöversikten syfte valdes ut för att 

läsas i fulltext.  

 

Artiklar som, efter första granskningen, uppfyllde bestämda inklusionskriterier valdes ut 

för vidare kvalitetsgranskning (Kristensson, 2014). De artiklar som förekommit som 

dubbletter i olika sökningar exkluderades i kolumnen “Antal lästa abstrakt” i vedertagen 

sökning då dessa artiklar förekommit i tidigare sökning och således redan blivit 

inkluderade för vidare kvalitetsgranskning.  

 

Kvalitetsgranskning 
 

Kvaliteten av de vetenskapliga artiklarna bedömdes enligt Sophiahemmet Högskolas 

bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering, utarbetat av Berg, Deckner och 

Skärsäter (1999) och Willman, Bahtsevani, Nilsson och Sandström (2016) (Se Bilaga A). 

Artiklarnas kvalitet bedömdes på tre olika nivåer; III- låg kvalitet, II- medel kvalitet och I- 

hög kvalitet samt med hänsyn till vilken typ av studiedesign som tillämpades. För att 

uppnå hög kvalitet skulle de inkluderade artiklarna vara väl genomförda och välplanerade, 

till skillnad från artiklar av låg kvalitet som innehade brister gällande studiens presentation 

av statistik och metod. Artiklar av medel kvalitet uppfyllde vissa av kriterierna från hög 

kvalitet (Berg, Deckner & Skärsäter, 1999; Willman, Bahtsevani, Nilsson & Sandström, 

2016).  

 

Kvalitetsgranskningen utfördes genom att litteraturöversiktens båda författare 

kvalitetsgranskade samtliga artiklar separat för att sedan jämföra granskningarna. Därefter 

skedde en gemensam bedömning av artiklarnas slutgiltiga kvalitet. Kvalitetsgranskningen 

startade med 22 stycken artiklar som bedömdes vara relevanta för litteraturöversiktens 

syfte. Efter kvalitetsgranskningen exkluderades 4 stycken artiklar, vilket gav en slutgiltig 

inklusion av 18 stycken artiklar i resultatet. Artiklarna som inkluderades i 

litteraturöversikten valdes ut i konsensus. 

 

Dataanalys 

 

Metoden för dataanalys var inspirerad av Kristenssons (2014) integrerade metod vilken 

består av tre delar; genomläsning, kategorisering och sammanställning av resultat. 

 

De inkluderade artiklarna skrevs ut i pappersformat för att göra det möjligt att anteckna 

och göra markeringar direkt i texten och således underlätta bearbetning av artiklarnas 

innehåll. Första steget i dataanalysen utgjordes av genomläsning (Karlsson, 2017).  

Genomläsningen genomfördes i flera led av litteraturöversiktens två författare. Detta  

arbetssätt bidrar till att skapa en tydlig och övergripande bild av materialets innehåll 

(Kristensson, 2014). Inledningsvis bearbetades artiklarna i fulltext av båda författarna, var 

för sig. Texten genomlästes och det som bedömdes relevant gentemot litteraturöversiktens 

syfte, markerades. Författarna använde överstrykningspennor med varsin färg, för att 

kunna separera fynden och därmed underlätta inför vidare diskussion kring vad båda ansett 

varit relevant i artikeln. Efter att samtliga artiklar blivit bearbetade, fördes en dialog mellan 

författarna där de olika fynden jämfördes och resultatet i de inkluderade studierna sattes i 
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relation till varandra. Relevanta markeringar tillsammans med frågor, funderingar och 

artiklarnas relevans sammanställdes på ett separat papper som sedan fästes på tillhörande 

artikel. Fynden från samtliga artiklar kategoriserades och sammanställdes med 

utgångspunkt i Katie Erikssons omvårdnadsteori om lidandets tre dimensioner inom 

vården. Kategorierna blev således; Vårdlidande, Sjukdomslidande och Livslidande. 

 

Forskningsetiska överväganden 

 
All forskning ska vila på en etiskt godtagbar grund. Detta innebär att forskningsarbetets 

utformning överensstämmer med vad som anses etiskt godtagbart (Sandman & Kjellström, 

2013), att studien genomförs på ett etiskt sätt, att den berör relevanta frågor och dess 

innehåll har god vetenskaplig kvalitet (Helgesson, 2015). Vid forskningsetisk reflektion 

tillämpas allmänna etiska principer såsom autonomiprincipen, icke-skada-principen, 

rättviseprincipen och göra-gott-principen (Sandman & Kjellström, 2013). Forskningsetiken 

i Sverige stadgas framförallt av Lag om etikprövning av forskning som avser människor 

och fastslår att forskningsintresset inte får överväga risker kring hälsa, säkerhet och 

personlig integritet (SFS 2003:460).  

 

Författarnas etiska ställningstagande 
Lag om etikprövning av forskning som avser människor (SFS 2003:460) framhåller att 

varje studie bör granskas av en etikprövningsnämnd för att bedöma ifall studien uppnår 

etisk kvalité (Sandman & Kjellström, 2013). Vid datainsamling i föreliggande 

litteraturöversikt genomfördes urvalet av artiklar med hänsyn till huruvida studierna blivit 

godkända av en etikprövningsnämnd. De artiklar som saknade information om ett sådant 

godkännande granskades manuellt för att utröna ifall deltagarna givit informerat samtycke. 

Ett informerat samtycke innebär att deltagarna delgivits anpassad information kring 

forskningen och dess syfte samt blivit informerade om att de, när som helst, har möjlighet 

att avbryta sitt deltagande. Ett informerat samtycke ska även innehålla information kring 

studiens konfidentialitet, det vill säga hur data insamlas och hanteras för att deltagarnas 

integritet ska bevaras (Kristensson, 2014; World Medical Association, 2013). Artiklarna 

granskades även utifrån de allmänna etiska principerna för att säkerställa att studierna 

vilade på en godtagbar etisk grund. 

De artiklar som var relevanta för inkludering i litteraturöversikten, kvalitetsgranskades 

enligt Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering (Berg 

et al., 1999; Willman et al., 2016) för att säkerställa ett resultat som representerar forskning 

av adekvat kvalité. Inkluderade artiklar granskades genom att studera presentation av 

metodval, vilka överväganden som blivit aktuella under forskningsarbetet samt vilka 

variabler som kunnat påverka resultatet. Resultatet i inkluderade artiklar skulle således 

vara baserat på adekvat framtagna data utan fri tolkning (Helgesson, 2015).   

För att uppnå etisk kvalité ska forskarna ta hänsyn till god forskningssed vilket innefattas 

av de interna riktlinjer som bör styra ett forskningsarbete (Helgesson, 2015). Dessa 

riktlinjer framhåller att arbetet ska genomsyras av medvetenhet, öppenhet och ärlighet och 

således ta avstånd från vetenskaplig oredlighet i form av plagiering, fabricering och 

falsifiering av resultat (Vetenskapsrådet, 2017). För att läsaren ska kunna bedöma 

studiernas kvalité krävs en transparens i beskrivningen av hur forskningen planerats och 

genomförts (Helgesson, 2015). Tydlighet och transparens tillämpas i presentationen av 

denna litteraturöversikt. De artiklar som besvarade litteraturöversiktens syfte inkluderades 

oberoende av dess påverkan på resultatet. Resultatet sammanställdes och presenterades 

således på ett objektivt sätt utan avsikt att leda läsaren i någon riktning. För att minimera 
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risken för att vår förförståelse inom ämnet skulle påverka litteraturöversiktens resultat, har 

forskningsprocessen skett genom gemensamt arbete och kontinuerlig reflektion kring hur 

detta kan undvikas (Helgesson, 2015). 

 

RESULTAT 

Resultatet baserades på analys av 18 stycken vetenskapliga artiklar varav tolv stycken var 

av kvalitativ design och sex stycken var av kvantitativ design (se Bilaga B). Samtliga 

resultatartiklar är markerade med asterisk i referenslistan. Litteraturöversiktens resultat 

presenterades, med utgångspunkt i Katie Erikssons omvårdnadsteori kring lidandets tre 

dimensioner inom vården, i följande tre huvudkategorier; Vårdlidande, Sjukdomslidande 

och Livslidande. 

 

Tabell 2. Presentation av resultatets uppbyggnad.  

Huvudkategorier Underkategorier 

 

Vårdlidande 

 

 

- Mötet med vården 

- Den fysiska miljön 

 

Sjukdomslidande 

- Oväntat trauma 

 

Livslidande 

- Vägskäl 

- ”Varför jag?” 

- Omgivningens reaktioner 

- Ett framtidsperspektiv 

Vårdlidande 

Mötet med vården 

Upplevelsen på akutmottagningen i samband med missfallet lagrades som ett traumatiskt 

minne hos kvinnorna (Gerber-Epstein, Leichtentritt & Benyaminiet, 2009; Harris & 

Daniluk, 2009; MacWilliams, Hughes, Aston, Field & Wight Woffatt, 2016). I en studie av 

MacWilliams et al. (2016) beskrev majoriteten av kvinnorna att de blivit bemötta med en 

“kall” attityd och ett oempatiskt förhållningssätt vilket fick dem att känna sig som en börda 

för sjukvården. Andra studier belyste även att vårdpersonalens bemötande gav kvinnorna 

intrycket av att deras situation inte prioriterades utan att deras missfall var ett missfall i 

raden av många (Ancker, Gebhardt, Andreassen & Botond, 2012; Watson, Simmonds, La 

Fontaine & Fockler, 2019). Sjukvården förbisåg kvinnornas emotionella behov (Murphy & 

Merrell, 2009) och satte istället de fysiska symtomen i fokus (Selisvane Ribeiro da 

Fonseca, Miriam Aparecida Barbosa de Jesus & Pinto, 2011, 2011). Sjukvårdspersonalens 

obekräftande förhållningssätt gjorde att kvinnorna upplevde att de blev lämnade ensamma 

(Ancker et al., 2012; Gerber–Epstein et al., 2009). I flera av studierna belystes kvinnornas 

ilska och besvikelse över bristen på information de fått av vårdpersonalen (Ancker et al., 

2012; Selisvane Ribeiro da Fonseca et al., 2011). I de situationer som kvinnorna kände sig 

väl bemötta hade vårdpersonal visat omtanke och stöd. Vårdpersonalen hade bekräftat 

kvinnans sorg, givit adekvat information samt befriat kvinnorna från skuld och 

självanklagelse (Ancker et al., 2012; Harris & Daniluk, 2009; MacWilliams et al., 2016).  
 

Studierna visade på att hälso- och sjukvårdens bemötande har en betydande roll för hur 
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kvinnan upplever sitt missfall (MacWilliams et al., 2016; Meaney et al., 2016; Murphy & 

Merrell, 2009; Rowlands & Lee, 2010; Watson et al., 2019). De kvinnor som upplevde ett 

positivt bemötande med vården skattade sin totala sorg lägre över tid, jämfört med de 

kvinnor som hade en negativ upplevelse med vården, vilka skattade sin totala sorg som 

kvarhållande eller ökad (deMontigny, Verdon, Meunier & Debeau, 2017).  

Den fysiska miljön 

Även den fysiska sjukhusmiljön och de förutsättningar som erbjöds i vårdmiljön, 

påverkade kvinnornas upplevelse på akutmottagningen. Meaney et al. (2016) framhåller att 

sjukhusmiljön intensifierade de oroskänslor som uppstod i samband med missfallet. 

Kvinnorna i studien beskriver att det faktum att de var tvungna att sitta i ett gemensamt 

väntrum tillsammans med andra kvinnor, utgjorde en av de svåraste aspekterna av 

upplevelsen på akutmottagningen (Meaney et al., 2016).  

 

Sjukdomslidande 

 

Oväntat trauma 

Att genomgå missfall orsakade en stor psykisk och fysisk påfrestning för kvinnorna 

(Ancker et al., 2012). Upplevelsen genomsyrades av oro- och ångestkänslor som 

hänvisades till situationens ovisshet (Gerber-Epstein et al., 2009; Guzewicz, Steuden, & 

Szymona–Palkowska, 2014; Harris & Daniluk., 2009; Krosch & Shakespeare- Finch, 

2017; Meaney et al., 2016; Selisvane Ribeiro da Fonseca et al., 2011). Upplevelsen 

präglades även av dess plötsliga karaktär, i synnerhet då missfallet inträffade under 

kvinnans första graviditet (Selisvane Ribeiro da Fonseca et al., 2011). Den oförberedda 

händelsen gjorde att situationen upplevdes chockartad (Ancker et al., 2012; Krosch & 

Shakespeare - Finch, 2017; MacWilliams et al., 2016; Murphy & Merrell, 2009). Flera 

kvinnor beskrev att de i efterhand känt att de varit naiva inför graviditeten, eftersom de inte 

varit medvetna om hur vanligt det är att drabbas av missfall (MacWilliams et al., 2016; 

Meaney et al., 2016; Murphy & Merrell, 2009). 

Kvinnorna beskrev fysiska symtom i form av vaginala blödningar och kraftig buksmärta 

(Ancker et al., 2012; Meaney et al., 2016; Selisvane Ribeiro da Fonseca et al., 2016). I 

studien av Ancker et al. (2012), betonade kvinnorna att den fysiska smärtan som uppkom i 

samband med missfallet, var så pass intensiv att det inte gick att förklara med ord hur ont 

det gjorde. Vissa av kvinnorna beskrev att dessa intensiva symtom gjorde dem rädda för att 

kroppen skulle ta skada av missfallet och att fysiska, bestående men på livmodern, skulle 

uppstå (Gerber-Epstein et al., 2009). 

Vidare beskriver Murphy och Merrell (2009) att kvinnorna upplevde perioden, mellan att 

missfallet bekräftats tills dess att en eventuell medicinsk eller kirurgisk åtgärd gjorts för att 

avsluta graviditeten, genomsyrades av en tomhet. Gerber-Epstein et al. (2009), beskriver 

samma period som en tid fylld av ambivalens och hjälplöshet. Kvinnorna beskrev att de i 

detta läge fortfarande identifierade sig själva som gravida men att det planerade ingreppet 

skulle innebära ett definitivt avslut på graviditeten (Gerber-Epstein et al., 2009) och 

därmed ett avslut på kvinnans identitet som blivande moder (Murphy & Merrell, 2009).     

Livslidande 

Vägskäl 

Tidpunkten för det inträffade missfallet upplevdes inte som en isolerad händelse, utan sågs 

som ett vägskäl (Gerber-Epstein et al., 2009; Harris & Daniluk, 2009) där det fortsatta livet 
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innefattades av en förändrad livssyn (Ancker et al., 2012) och en annorlunda självbild 

(Watson, & Jewell, 2018). Kvinnorna beskrev hur perioden då graviditeten planerades, var 

fylld av spänning och förväntningar inför det kommande moderskapet (Gerber-Epstein et 

al., 2009; MacWilliams et al., 2016). En känslomässig förberedelse skedde i form av att 

kvinnorna skapade inre föreställningar om hur framtiden snart skulle komma att se ut 

(Ancker et al., 2012). Tiden efter att ha fått sin önskade graviditet bekräftad, genomsyrades 

av en känsla av belåtenhet och kontroll hos kvinnorna (Gerber-Epstein et al., 2009). När de 

sedan fick besked om att deras graviditet blivit avbruten uppstod en kraftig kontrast till den 

tidigare tillvaron (Gerber-Epstein et al., 2009; MacWilliams et al., 2016). Missfallet gjorde 

att drömmen om det kommande moderskapet och den nya tillvaron som förväntades 

komma med detta, försvann (Ancker et al., 2012; Carolan & Wright, 2017; Harris & 

Daniluk, 2009; Selisvane Ribeiro da Fonseca et al., 2011; Watson, & Jewell, 2018). 

Oavsett tidpunkt i graviditeten för missfallet, orsakade den avbrutna graviditeten ett trauma 

med en flerdimensionell känsla av att ha förlorat något viktigt, ett barn, en fantasi (Gerber-

Epstein et al., 2009) eller en framtidsplan (MacWilliams et al., 2016) vilket orsakade en 

stor sorg (Gerber-Epstein et al., 2009; Krosch & Shakespeare- Finch, 2017; Rowlands & 

Lee, 2010). Kvinnorna i studien av Selisvane Ribiero da Fonseca et al. (2011), hade dock 

svårt för att formulera innebörden av sin förlust. De beskrev själva att orsaken kunde 

härledas till det faktum att det som gått förlorat fortfarande hade formen av en fantasi eller 

dröm (Selisvane Ribiero da Fonseca et al., 2011).  

”Varför jag?” 

Upplevelsen av att genomgå missfall, försatte kvinnorna i en position där de kände sig 

maktlösa gentemot sin egen kropp (Ancker et al., 2012; Batool & Azam, 2016; Gerber-

Epstein et al., 2009; Harris & Daniluk, 2009; Krosch & Shakespeare- Finch, 2017). 

Missfallet innebar ett misslyckade där kvinnorna kände att de misslyckats med att uppfylla 

den uppgift som deras kropp varit gjord för (Carolan & Wright, 2017; Gerber-Epstein et 

al., 2009; Selisvane Ribeiro da Fonseca et al., 2011). Efterföljande beteenden och känslor 

präglades av skuld, skam och lägre självkänsla (Guzewics et al., 2014; Murphy & Merrell, 

2009; Selisvane Ribeiro da Fonseca et al., 2011; Volgsten, Jansson, Skoog Svanberg, Darj 

& Stavreus-Evers, 2018; Watson et al., 2019). Vissa kvinnor utvecklade skuldkänslor med 

tankar om att de gjort något som orsakat missfallet (Carolan & Wright, 2017; Harris & 

Daniluk, 2009). I de fall där missfallsorsaken inte kunde bekräftas, gav många kvinnor 

missfallet en religiös förklaring (Carolan & Wright, 2017). En viktig faktor som påverkade 

kvinnornas upplevelse av händelsen var således huruvida missfallsorsaken kunde bekräftas 

eller inte (Murphy & Merrell, 2009; Selisvane Ribeiro da Fonseca et al., 2011). 

Omgivningens reaktioner 

I de fall där kvinnan upplevde att sorgen kunde delas med en partner, uttryckte kvinnorna 

att situationen skapade en styrka dem emellan, och utgjorde en resurs i fortsatt bearbetning 

av upplevelsen (Batool & Azam, 2016; Watson & Jewell, 2018). Kvinnorna uttryckte ett 

behov av att bli sedd, lyssnad på och tagen på allvar (Harris & Daniluk, 2009). Vissa 

kvinnor ansåg att dessa behov inte blev bekräftade av omgivningen (Ancker et al., 2012; 

MacWilliams et al., 2016). I studien av Carolan och Wright (2017) beskrev kvinnorna att 

de fick intrycket av att omgivningen saknade förståelse för deras förlust. Omgivningens 

brist på förståelse kunde resultera i att kvinnorna fick ta emot kommentarer, där deras 

barnlöshet ifrågasattes (Carolan & Wright, 2017). Kvinnorna ansåg att omgivningen inte 

såg missfallet som ett dödsfall vilket resulterade i att de saknade acceptans för kvinnornas 

sorg. MacWilliams et al. (2016), framhåller att kvinnorna förväntades snabbt återhämta sig 

och kunna återgå till sin vardag. Känslan av att inte bli accepterad och få sin sorg bekräftad 

ledde till att många av kvinnorna drog sig undan och isolerade sig från omgivningen 
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(Gerber–Epstein et al., 2009; Harris & Daniluk, 2009; Volgsten et al., 2018; Watson et al., 

2019) för att sörja och finna mening i missfallet (Carolan & Wright, 2017; Harris & 

Daniluk, 2009; Murphy & Merrell, 2009).  

 

I studien av MacWilliams et al. (2016), beskrev kvinnorna att de upplevde en 

marginalisering kring ämnet. Personer i omgivningen tycktes uppträda obekvämt vid 

samtal kring missfallet vilket gjorde att kvinnornas känsla av distans till omvärlden ökade 

(Harris & Daniluk, 2009). Fortsättningsvis beskrev kvinnorna att det uppstod frustration då 

deras familj och vänner påstod sig förstå vad kvinnan gick igenom (Harris & Daniluk, 

2009; Rowlands & Lee, 2010), eller jämförde deras förlust med den som uppstår hos 

kvinnor som genomgått en inducerad abort (Harris & Daniluk, 2009). Flertalet kvinnor 

upplevde det därför befriande att tala om missfallet med andra kvinnor i deras närhet, som 

genomgått samma händelse (Ancker et al., 2012; Meaney et al., 2016) eftersom detta 

skapade en gemenskap och normaliserade deras känslor kring förlusten (Harris & Daniluk, 

2009).  

Ett framtidsperspektiv 

I studien av Guzewicz et al. (2014), uttryckte kvinnorna även en allmän rädsla inför 

framtiden. Upprepade missfall berövade kvinnorna förhoppningen om att en dag kunna bli 

mamma (Carolan & Wright, 2017). Upplevelsen av missfallet präglades av personliga 

faktorer hos kvinnan i form av till exempel infertilitet och tidigare missfall (Watson & 

Jewell, 2018), och kunde ge uttryck i en stark oro och osäkerhet inför kommande 

graviditeter (Murphy & Merrell, 2009; Watson & Jewell, 2018). Ett flertal studier påvisade 

att de kvinnor som hade barn sedan tidigare, rapporterade en reducerad sorg jämfört med 

de kvinnor som inte hade barn sedan tidigare. Detta beskrevs vara relaterat till att 

missfallet resulterat i en extra tacksamhet gentemot sina levande barn (deMontigny et al., 

2017; Watson & Jewell, 2018). Hos de kvinnor som inte hade barn sedan tidigare, kunde 

en ökade eller kvarstående sorg påvisas (deMontigny et al., 2017; Krosch & Shakespeare- 

Finch, 2017). En viktig faktor i kvinnornas bearbetning av sin förlust, var att samtala om 

det förlorade barnet, uppmärksamma årsdag för beräknat födelsedatum eller spara minnen i 

form av dagboksanteckningar. Detta blev ett sätt att konkretisera förlusten och rättfärdiga 

sorgen de upplevde (Harris & Daniluk, 2009). 

Studien av Murphy och Merrell (2009) framhåller att känslor gällande sorg och depression, 

reducerades med tiden. Dessa känslor påvisades i höga nivåer efter sex månader och avtog 

sedan upp till 12 månader efter missfallet (deMontigny et al., 2017; Ridaura, Penelo & 

Raich, 2017; Volgsten et al., 2018). I studien av Kulathilaka, Hanwella och de Silva, 

(2016) redovisades det att 18,6 procent av kvinnorna i studien, uppnådde kriterier för 

depression och 54,2 procent uppnådde kriterierna för en komplicerad sorgeprocess. I 

studien av Krosch och Shakespeare–Finch (2016) påvisades korrelation mellan förekomst 

av sorg och utveckling av Posttraumatiskt stressymptom (PTSD). 

 

DISKUSSION 
 

Resultatdiskussion 

 

Litteraturöversiktens syfte var att belysa vuxna kvinnors upplevelser av missfall med 

utgångspunkt i Katie Erikssons omvårdnadsteori kring lidandets tre dimensioner. I 

litteraturöversiktens resultat framkom det att kvinnor beskriver upplevelsen av missfall 

som en traumatisk och livsomvälvande händelse som förändrar både livssyn, självbild och 

relationer. 
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Ett av huvudfynden i denna litteraturöversikt var komplexiteten i känslan av förlust som 

kvinnorna upplevde till följd av att ha genomgått missfall. Eriksson (2015) menar att 

lidandets inre kan utgöras av den sorg som uppstår då vi har förlorat eller håller på att 

förlora något. För att kunna förstå hur missfallet påverkar kvinnorna, tillskrivs stor vikt vid 

att ta del av hur kvinnans förväntningar inför graviditeten och det kommande moderskapet, 

sett ut (Ancker et al., 2012). Flera studier framhöll att ju större betydelse och förväntningar 

som lagts i graviditeten, desto större blev kvinnornas lidande när graviditeten sedan blev 

avbruten (Ancker et al., 2012; Batool & Azam, 2016; Carolan et al., 2017; Gerber-Epstein 

et al., 2009; Harris & Daniluk, 2009; MacWilliams et al., 2016; Murphy & Merrell, 2009; 

Selisvane Ribeiro da Fonseca et al., 2011).  

 

“My story was just getting started and was interrupted” (Selisvane Ribeiro da Fonseca, 

2011, 24: e stycket). Med dessa ord beskrev en av kvinnorna i studien av Selisvane et al. 

(2011) hur missfallet gjorde att hon förlorade sin riktning i livet. Missfallet ledde många av 

kvinnorna in i sökandet efter mening (Batool & Azam, 2016; Carolan & Wright, 2017; 

Harris & Daniluk, 2009; Murphy & Merrell, 2009). Eriksson (2015) framhåller att en 

plötslig förändring av människans riktning i livet frambringar ett behov av att finna ett nytt 

sammanhang och mening i tillvaron. Lidandet är något genomgående destruktivt såvida 

människan inte tar upp lidandets kamp och sätter det i relation till sin egen situation. Då 

människan tillskriver lidandet en mening sker en förlikning gentemot tillvaron och 

möjlighet till personlig utveckling uppstår. I de fall då försoning med lidandet uteblir, sker 

istället ett stilla döende som resulterar i en tillvaro präglad av skuld, hopplöshet, sorg, 

förnedring och ensamhet (Eriksson, 2015).  

 

Eriksson (2015) menar att känslorna skuld och lidande är nära sammankopplade med 

varandra. Känslan av skuld finns hos alla människor och uppstår då vi känner oss 

ansvariga för någon typ av felsteg i livet eller då vi upplever att vi har gjort något som 

svikit oss själva (Eriksson, 2015). I studierna av Harris och Daniluk (2009) samt Carolan 

och Wright (2017), beskrev kvinnorna att missfallet gav upphov till en känsla av skuld. 

Detta grundades i deras oro för att eventuellt ha gjort något som kunnat orsaka missfallet 

eller att missfallet varit ett straff för något ont de gjort (Selisvane Ribeiro da Fonseca et al., 

2011). Kvinnorna upplevde således en lättnad då hälso- och sjukvården befriade dem från 

skuld (Ancker et al., 2012). Med bakgrund i flera studier menar författarna till denna 

litteraturöversikt att vårdpersonal kan utgöra ett essentiellt stöd för dessa kvinnor genom 

att erbjuda dem adekvat och anpassad information i samband med missfallet (Emond, 

deMontigny & Guillaumie, 2018; Erlick Robinson, 2013). På så sätt kan kvinnornas känsla 

av skuld inför att ha orsakat missfallet, undermineras. Eriksson (2015) menar att 

människan har ett behov av att få svar på frågan varför för att kunna hantera sitt lidande. 

Det som inte kan förklaras tillskriver människan ofta en yttre universell kraft i form av 

något gott eller ont, eller ödet (Eriksson, 2015). Vidare klargjorde Carolan och Wright 

(2017) att en oklar missfallsorsak kunde utgöra en försvårande faktor i kvinnornas 

sorgeprocess. Eriksson (2015) menar dock att inget fokus egentligen bör läggas på att hitta 

svar på frågan om varför vi lider, utan menar istället att lidandets sanna innebörd återfinns 

bortom det. Det är först då människan upphör med detta sökande som lidandets utveckling 

kan upptas (Eriksson, 2015). 

Det djupaste lidandets innersta väsen kan härröras till en oförmåga att uppfylla de 

uppgifter som man ansett varit ämnade för en (Eriksson, 2015). En återkommande 

beskrivning i studierna var att kvinnorna upplevde att missfallet inneburit ett misslyckande 
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(Carolan & Wright, 2017; Gerber-Epstein et al., 2009; Selisvane Ribeiro da Fonseca et al., 

2011). Missfallet fick dem att uppleva en känsla av att inte ha lyckats genomföra den 

uppgift som deras kropp varit gjord för att göra. I flera studier betonade kvinnorna en 

känsla av att inte ha kunnat uppfylla drömmen om ett moderskap (Ancker et al., 2012; 

Carolan & Wright, 2017; Gerber-Epstein et al., 2009; Harris & Daniluk, 2009; Selisvane 

Ribeiro da Fonseca et al., 2011; Watson & Jewell, 2018). Eriksson (2015) menar att 

känslan av att misslyckas med vad man anser är en av sitt livs kärnuppgifter, utgör den 

djupaste form av lidande. Då försoning inte kan uppnås, riskerar ett sådant lidande att 

förinta livskraften och försätta människan i en position där svårmodet tar över (Eriksson, 

2015).  

 

Ett annat av huvudfynden i denna litteraturöversikt var att vårdpersonalens bemötande 

utgjorde en fundamental faktor som kunde färga kvinnans upplevelse av att genomgå 

missfall. I vissa av de inkluderade studierna upplevde kvinnorna att vårdpersonalen de 

mött hade ett oempatiskt förhållningssätt vilket fått dem att känna sig som en del av 

sjukhusets rutin snarare än som en förälder som precis förlorat sitt barn (Ancker et al., 

2012; Murphy & Merrell, 2009). Detta bekräftas av Emond et al. (2018), vilka menar att 

det förekommer ett tomrum mellan det stöd som erbjuds av vårdpersonalen och kvinnornas 

faktiska behov i samband med att de drabbats av missfall. Författarna till denna 

litteraturöversikt framhåller, med stöd i studierna av Emond et al. (2018) och Evanovich 

Zavotsky, Mahoney, Keeler och Eisenstein (2013), att det emellertid kan vara en utmaning 

för vårdpersonal att utgöra ett fullgott stöd för dessa kvinnor eftersom utbildning och 

genomarbetade riktlinjer kring området ofta saknas. 

 

Kvinnorna upplevde att vårdpersonalen lade sitt fokus på fysiska symtom (Selisvane 

Ribeiro da Fonseca, 2011) och lämnade de psykiska behoven obekräftade (Ancker et al., 

2012; MacWilliams et al., 2016). Eriksson (2015) menar att ett ökat lidande uppstår då ens 

mest fundamentala behov eller uttryckta behov inte tas på allvar. Effekten av 

vårdpersonalens bemötande kan uppfattas som tämligen paradoxalt med tanke på att 

punkten lindra lidande presenteras som ett av sjuksköterskans huvudsakliga 

ansvarsområden i ICN:s etiska kod för sjuksköterskor (2017). Med stöd i Erikssons (2015) 

omvårdnadsteori hävdar författarna till denna litteraturöversikt, att de brister i 

vårdpersonalens bemötande som beskrivs, kan bottna i lidandets komplexitet. Vidare 

beskriver Eriksson (2015) att människan ofta reducerar lidande till ett rent kroppsligt 

lidande, och då beskriver det med hjälp av medicinska termer. Detta gör vi för att kunna 

hantera lidandets svårigheter. En sådan förnekelse av lidandets innersta innebörd, innebär 

dock en förnekelse av vad det innebär att vara människa. Bekräftas istället människans 

lidande, förmedlas en tröst och ett budskap om att man är där för att dela lidandets kamp. 

Uteblir denna bekräftelse uppstår istället ett ökat lidande (Eriksson, 2015).  

 

Eriksson (2015) menar att bekräftelsen från andra människor är en förutsättning för att 

kunna lida ut samt för att kunna använda lidandet som en positiv kraft inför framtida 

utveckling. Vikten av att kunna dela sin sorg med någon annan, lyftes i flera av studierna 

(Batool & Azam, 2016; Carolan & Wright, 2017; Watson & Jewell, 2018). Vissa kvinnor 

uttryckte emellertid att de upplevde att det fanns en skam kring området (MacWilliams et 

al., 2016) och att omgivningen blev illa till mods vid samtal som berörde missfallet (Batool 

& Azam, 2016; MacWilliams et al., 2016). Eriksson (2015) ställer sig frågande till varför 

omgivningen tenderar att undvika en lidande människa, men föreslår att det handlar om en 

rädsla för att möta lidandet eller möjligtvis att vår känslighet för andras lidande har 

försämrats. I studien av Harris och Daniluk (2009) beskrev kvinnorna att gemenskapen 
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som hittades i samtal med andra kvinnor som genomgått liknande upplevelse, 

normaliserade de känslor som omgivningen tidigare ifrågasatt. Med stöd i studien av 

Johnson et al. (2016) framhåller författarna till denna litteraturöversikt att de stödinsatser 

som erbjuds till kvinnor som genomgått missfall, således bör fokusera på att möjliggöra 

samtal med andra kvinnor som, även de, genomgått missfall.  

 

I flera av studierna beskrev kvinnorna att upplevelsen genomsyrades av en känsla av 

isolering och ensamhet. Med hänsyn till den höga missfallsrisken som föreligger under de 

12 första graviditetsveckorna, får många kvinnor rådet att vänta med att berätta om sin 

graviditet tills de passerat graviditetsvecka 12 (Adolfsson & Kjellström, 2014). En 

konsekvens av detta råd blir att många kvinnor sätts i positionen av att behöva sörja i 

ensamhet (Watson et al., 2019). Med stöd i studien av Bellhouse, Temple-Smith och 

Bilardi (2018), framhåller författarna till denna litteraturöversikt, att kvinnor som berättat 

om sin graviditet för omgivningen redan under graviditetens första veckor, innehar bättre 

förutsättningar gällande stöd i händelse av missfall. Eriksson (2015) betonar emellertid att i 

lidandet kommer människan till en punkt då hon får förståelse för sin ensamhet i lidandet 

och inser att den enda personen som verkligen kan påverka situationen, är hon själv. Denna 

insikt kan innebära det största lidandet. I det läget kan människan välja att gå in i lidandets 

kamp för att uppnå försoning eller ge upp kampen och sjunka in i ensamhet (Eriksson, 

2015). Med bakgrund i studien av Nikcevic (2003) framhåller författarna till denna 

litteraturöversikt att det således även är av stor vikt att kvinnan tillhandahålls psykologisk 

rådgivning som en del av erbjuden eftervård, för att hitta egen styrka i 

sorgebearbetningen.  

 

Litteraturöversiktens resultat belyser omgivningens (vårdpersonal samt närståendes) 

betydelse för kvinnans upplevelse av att genomgå missfall. Ovanstående betonar dock det 

utvecklingsbehov som finns inom området, både i vårdkontext men också inom samhällets 

generella värderingar. Litteraturöversikten belyser vikten av att framtida förhållningssätt 

sker med utbildning och stöd i fokus för att uppmärksamma kvinnors upplevelse av att 

genomgå missfall och därigenom kunna hitta strategier för att minimera kvinnors lidande. 

Fortsättningsvis bör vården av kvinnor som genomgått missfall utgå ifrån ett empatiskt 

förhållningssätt där sjuksköterskan är lyhörd inför kvinnans egen upplevelse och 

respekterar de faktorer som färgar den. 

 

Samhällsrelevans och hållbar utveckling 

Den svenska hälso- och sjukvården står inför omfattande utmaningar och förändringar där 

den svenska befolkningen uppvisar alltmer komplexa sjukdomsbilder. Det är av stor vikt 

att resurserna delas jämnt inom denna sektor då kraven på vårdpersonalens kompetens 

ökar. För att underlätta kommande utmaningar krävs ett hälsofrämjande förhållningssätt 

där sjuksköterskan arbetar för att främja och bibehålla hälsa. Att arbeta med ett 

hälsofrämjande förhållningssätt påverkar sjukvården positivt eftersom det sjuka kan 

förebyggas (Svensk Sjuksköterskeförening, 2008).  

 

Ett flertal studier som inkluderats i denna resultattext påvisar sambandet mellan att ha 

genomgått missfall och att utveckla depression (deMontigny et al., 2017; Krosch & 

Shakespeare–Finch, 2016; Kulathilaka et al., 2016; Ridaura et al., 2017). Studierna 

framhåller att 18,6 procent av de kvinnor som genomgått missfall utvecklar depression och 

att 54,2 procent av kvinnorna uppfyller vissa kriterier för depression (Kulathilaka et al., 

2016). Depression och ångest är vanliga orsaker till en människas lidande 

(Folkhälsomyndigheten, 2019). Den psykiska ohälsan resulterar i allt fler sjukskrivningar 
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vilket indirekt påverkar samhällets ekonomiska och vårdrelaterade resurser (Proposition 

2017/18:249). Hälsofrämjande omvårdnad och hälsofrämjande åtgärder är därför en viktig 

aspekt, både för samhället i stort men även för att kunna främja en hållbar utveckling. 

Anåker och Elf (2014) menar att sjuksköterskor behöver utföra sitt arbete med hänsyn till 

hållbar utveckling där sjuksköterskor ska sträva efter att den globala miljön ska vara 

skyddad och bevarad. Ett helhetsperspektiv måste antas för att, på ett resultatgivande sätt, 

främja arbetet med hållbar utveckling (Anåker & Elf, 2014). Sjuksköterskan har ett ansvar 

i bemötandet av kvinnor som genomgått missfall; att utgöra ett emotionellt stöd, bidra med 

adekvat information (Meaney et al., 2016; Selisvane Ribiero da Fonseca et al., 2011) och 

således också lindra kvinnans lidande samt långsiktigt bidra till en minskad psykiska 

ohälsa. 

 

Metoddiskussion 

 

Den valda designen litteraturöversikt användes för att ge ett helikopterperspektiv över det 

nuvarande kunskap- och forskningsläget, med stöd i tidigare forskning. En 

litteraturöversikt ger möjligheten att få en överblick över forskningsområdet samt 

presentera ett urval av de studier som hittills genomförts inom det valda ämnesområdet 

(Kristensson, 2014). Den valda designen möjliggjorde även att både kvalitativa och 

kvantitativa studier kunde inkluderas. Kvantitativa studier medför generaliserbara 

slutsatser genom statistik och mätmetoder, med syftet att kunna kvantifieras till en större 

population, medan kvalitativa studier ämnar belysa studiedeltagarnas upplevelser och 

erfarenheter. Inkluderandet av båda dessa studiedesigner stärkte arbetets validitet då det 

gav litteraturöversikten ett större och bredare perspektiv (Kristensson, 2014).  

 

En alternativ design hade kunnat utgjorts av en kvalitativ ansats eftersom syftet med 

studien var att belysa upplevelser efter missfall. En kvalitativ intervjustudie hade kunnat ge 

ett mer nyanserat och djupgående resultat men hade emellertid begränsat forskningen till 

ett specifikt land och en mindre grupp studiedeltagare (Henricson & Billhult, 2017). Denna 

litteraturöversikt inkluderade 1960 stycken deltagare medan en kvalitativ ansats vanligtvis 

erhåller färre antal deltagare (Danielson, 2017). För få deltagare vid ett kvalitativt 

förhållningssätt hade istället bidragit till att den externa validiteten och generaliserbarheten 

blivit påverkad. Att utföra en kvalitativ intervjustudie kräver planering, inläsning på det 

aktuella forskningsområdet och en grundlig och utförlig analys av varje utförd intervju 

(Danielson, 2017). En sådan intervjuprocess bedömdes allt för tidskrävande inom ramen 

för detta arbete och utifrån dessa grunder valdes denna forskningsdesign bort. 

 

Vid datainsamlingen inkluderades artiklar från hela världen då användandet av studier från 

flera olika världsdelar ses som en styrka. Detta stärker arbetets externa validitet 

(Kristensson, 2014) och bidrar till ett övergripande globalt perspektiv. Globala skillnader 

gällande utformning på hälso- och sjukvårdssystem, gör dock jämförelsen av studiernas 

resultat, svårare och mer komplex (Henricson, 2017). Ett globalt perspektiv inkluderades 

likväl eftersom missfall är en händelse som kan påverka kvinnor oavsett vart i världen de 

är bosatta. Databassökningen begränsades till 11 år, artiklar var således publicerade mellan 
2009 och 2019, för att den mest aktuella forskningen skulle presenteras (Kristensson, 

2014). Konsekvenser av denna begränsning är att artiklar som kan ha varit av relevans för 

att svara på litteraturöversiktens syfte, exkluderades. För att försäkra det vetenskapliga 

innehållet i inkluderade artiklar är samtliga inkluderade artiklar peer reviewed (Henricson, 

2017).  
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På grund av förändrat avtalsutseende uppstod en begränsad tillgänglighet till 

fulltextartiklar vilket resulterade i att artiklar med möjlig relevans inte blev bearbetade. 

Detta bortfall sänker denna litteraturöversikts trovärdighet. Under datainsamlingen 

återkom dock samma studier under flera olika sökkombinationer och vid användning av 

olika databaser, vilket ökar litteraturöversiktens sensitivitet och därigenom trovärdighet. 

För att öka specificiteten vid sökprocessen har en kombination av fritextsökningar och 

ämnessökningar använts för att hitta artiklar som inte varit indexerade under specifika 

ämnesord (Henricson, 2017). En ytterligare ökning av litteraturöversiktens sensitivitet och 

specificitet genomfördes genom att lämpliga sökord för att svara på syftet, hittades 

(Henricson, 2017). Detta realiserades efter konsulterande möte med en bibliotekarie vid 

Sophiahemmets Högskola som gav vägledning kring användandet av korrekta 

översättningar och olika sökkombinationer. Karlsson (2017) menar att arbetets 

trovärdighet stärks genom användandet av booleska operatorer. Möjligheten till 

reproducerbarhet för andra forskare ligger i stöd med hjälp av Tabell 1 samt 

litteraturöversiktens datainsamling och dataanalys (Kristensson, 2014). Dataanalysen var 

inspirerad utifrån Kristenssons (2014) integrerade analys. Användandet av denna metod 

stärker denna litteraturöversikts validitet då dataanalysen bearbetats med ett systematiskt 

och kontrollerat förhållningssätt av litteraturöversiktens båda författare. Analysmetoden är 

ett tidseffektivt arbetssätt som möjliggjorde en övergripande och tydlig bild av insamlade 

data och resultatbearbetning samt gav möjligheten att presentera resultatet på ett tydligt 

sätt (Kristensson, 2014).  

 

Den matris som låg till grund för kvalitetsgranskningen av artiklarna är bestämd av 

Sophiahemmet Högskola och är utformad av Berg et al. (1999) och Willman et al. (2011). 

Bedömningsunderlaget är ett verktyg som stärker resultatets validitet (Henricson, 2017). 

Bedömningsunderlaget användes för att sammanfatta de mest betydelsefulla fynd av de 

inkluderade artiklarna (Kristensson, 2014). Av de inkluderade artiklarna är majoriteten av 

medel kvalitet eller hög kvalitet. Att granskarna inte hade någon tidigare erfarenhet av att 

kvalitetsbedöma vetenskapliga artiklar, kan vara anledningen till att de flesta inkluderade 

artiklar endast är av medelkvalitet. Detta kan följaktligen ha påverkat litteraturöversiktens 

trovärdighet. Kristensson (2014) menar emellertid att forskning kräver ett kritiskt 

förhållningssätt och analytiskt tänkande, för att behålla trovärdighet. De inkluderade 

artiklarna av Rowlands och Lee, 2010., Volgsten et al., 2018., samt Batool och Azam, 

2016 är kvalitetsgranskade till en bedömning av III – låg kvalitet, på grund av brister i 

artikelns metodbeskrivning eller dess presentation av forskningsetiska ställningstaganden. 

Författarna till denna litteraturöversikt gjorde dock bedömningen att inkludera dessa, då 

dessa artiklar presenterade kvinnornas upplevelse på ett konkret sätt samt bidrog till 

relevant information till resultatet. En ytterligare aspekt som stärker litteraturöversiktens 

reliabilitet är det faktum att de inkluderade artiklarna genomgick granskning och 

bearbetning i flera led av litteraturöversiktens båda författare. Därefter jämfördes 

granskningen och i konsensus gjordes den slutgiltiga bedömningen (Henricson, 2017). De 

inkluderade artiklar bestod av både kvalitativa och kvantitativa artiklar. Denna 

litteraturöversikt innehåller ett flertal artiklar av samma design (till exempel studierna av 

deMontigny et al., 2017, Guezewicz et al., 2014, Kulathilaka et al., 2016 & Volgsten et al., 

2018), vilket bidrar till litteraturöversiktens validitet och reproducerbarhet (Henricsson, 

2017).  

 

Författarna till denna litteraturöversikt har under arbetets gång närvarat, med andra 

studiekamrater och handledare, vid fem handledningstillfällen. Dessa tillfällen har stärkt  

litteraturöversiktens kvalité eftersom nya infallsvinklar och en fortlöpande kritisk  
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granskning av litteraturöversiktens innehåll och uppbyggnad, möjliggjorts. Alla 

reflektioner i arbetet och skrivprocessen har skett tillsammans mellan båda författarna 

vilket även det bidragit till litteraturöversiktens trovärdighet. Utöver detta lämnades även 

litteraturöversikten in för mittbedömning där granskning av arbetet utfördes av given 

examinator, varefter dennes återkoppling och reflektioner togs i beaktande. Henricson 

(2017) menar att detta förhållningssätt stärker arbetets pålitlighet och trovärdighet.  

Priebe och Landström (2017) belyser vikten av att forskaren som person har en inverkan 

på forskningsprocessen genom en medvetenhet kring ämnet och sin egen förförståelse. 

Författarens underliggande värderingar och förväntade resultat kan påverka 

litteraturöversikten. Det eftersträvades således ett kritiskt förhållningssätt gentemot dessa 

värderingar, för att öka arbetets validitet. Wallengren och Henricson (2017) menar att 

författaren bär ansvaret för att säkerställa kvaliteten i forskningsarbetet (Wallengren & 

Henricson, 2017). Då författarna inte har utformat en uppsats på denna nivå tidigare 

innehas begränsade kunskaper gällande forskningens metod, vilket oavsiktligt kan ha 

påverkat arbetets slutgiltiga resultat (Priebe & Landström, 2017). Litteraturöversiktens 

inkluderade artiklar är alla etiskt bedömda, där de flesta artiklar hade etiska 

ställningstaganden som separat avsnitt. Där de forskningsetiska övervägandena inte stod i 

klartext följdes riktlinjer från Helsingforsdeklarationen (2013) och God Forskningssed 

(2017), för att bedöma forskarnas etiska ställningstagande. Detta lade grunden till ett 

resultatavsnitt bearbetat med noggrannhet och ett kritiskt förhållningssätt. 

 

Slutsats 

 

Denna litteraturöversikt belyser hur kvinnans upplevelser av missfall påverkar alla 

dimensioner av lidande utifrån Katie Erikssons omvårdnadsteori. Att genomgå missfall är 

en komplex händelse som präglar kvinnan fysiskt, psykisk, socialt och existentiellt samt 

lämnar ett bestående avtryck i deras liv. Resultatet visar även på att vårdpersonalens 

bemötande gentemot dessa kvinnor har en betydande roll för hur kvinnans framtida tillvaro 

präglas av upplevelsen och genom detta kan påverka ett fortsatt lidande. Det är således av 

stor vikt att vårdpersonal har kunskap om deras betydelse i mötet med kvinnor som 

genomgått missfall.  

 

Fortsatta studier 

Resultatet påvisade ett behov av fortsatt forskning inom några områden. Det visade sig att 

forskningsområdet, kvinnors känslomässiga reaktioner efter missfall, hade hög frekvens 

inom tidigare genomförd forskning där samtliga artiklar påvisade liknande slutsatser. Det 

identifierades brister gällande vårdpersonalens bemötande av dessa kvinnor i form av att 

deras känslomässiga behov inte togs i beaktande. Vårdpersonal behöver således utbildning 

i hur deras bemötande kan prägla dessa kvinnors upplevelse och orsaka dem ett 

kvarstående lidande. Önskvärt är följaktligen forskningsstudier som visar på hur 

sjuksköterskan och övrig vårdpersonal kan utgöra ett stöd för kvinnor som genomgått 

missfall. Med hjälp av fortsatt forskning, kan nya riktlinjer arbetas fram, vilka kan utgöra 

ett stöd i sjuksköterskan och övrig vårdpersonals yrkesutövning. Vidare forskning bör även 

fokusera mer på kvinnas partners känslor i samband med missfall, då en förstående partner 

har påvisats kunna utgöra ett stort stöd i kvinnans sorgeprocess.  

 

Klinisk tillämpbarhet 

Litteraturöversiktens syfte var att belysa vuxna kvinnors upplevelser av missfall samt hur 

detta påverkar kvinnans lidande. Resultatet av arbetet visar på en komplex situation där 

alla aspekter av lidande blir påvisbara. Genom att tillämpa ett empatiskt förhållningssätt 
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kan vårdpersonalen påverka hur den traumatiska situationen kan upplevas förhållandevis 

mindre ångestfylld och mer hanterbar. Vidare kan resultatet implementeras inom alla 

vårdkontexter, oavsett om det är allmän- eller specialistsjukvård. Denna patientgrupp 

kommer sjuksköterskan möta och det är därmed av största vikt att sjuksköterskan är 

medveten om hur deras agerande kan påverka och bidra med stöd i kvinnans lidande. 
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BILAGA A 

Tabell 2. Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och 

kvalitativ metodansats, modifierad utifrån Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Bahtsevani, Nilsson och Sandström (2016). 

KOD OCH KLASSIFICERING VETENSKAPLIG KVALITET 

 I = Hög kvalitet II = 

Medel 

III = Låg kvalitet 

Randomiserad kontrollerad 

studie/Randomised controlled trial 

(RCT) är prospektiv och innebär 

jämförelse mellan en kontrollgrupp och en 

eller flera experimentgrupper. 

Större välplanerad och välgenomförd 

multicenterstudie med adekvat beskrivning av 

protokoll, material och metoder inklusive 

behandlingsteknik. Antalet deltagare tillräckligt 

stort för att besvara frågeställningen. Adekvata 

statistiska metoder. 

 

 

 

* 

Randomiserad studie med få deltagare och/eller för många 

delstudier, vilket ger otillräcklig statistisk styrka. Bristfälligt 

antal deltagare, otillräckligt beskrivet eller stort bortfall.  

Klinisk kontrollerad studie/Clinical 

controlled trial ( CCT) är prospektiv och 

innebär jämförelse mellan kontrollgrupp 

och en eller flera experimentgrupper. Är 

inte randomiserad. 

Välplanerad och välgenomförd studie med 

adekvat beskrivning av protokoll, material och 

metoder inklusive behandlingsteknik. Antalet 

deltagare tillräckligt stort för att besvara 

frågeställningen. Adekvata statistiska metoder. 

 

 

* 

Begränsat/för få deltagare, metoden otillräckligt beskriven, 

brister i genomförande och tveksamma statistiska metoder. 

Icke- kontrollerad studie (P) är 

prospektiv men utan relevant och samtida 

kontrollgrupp. 

Väldefinierad frågeställning, tillräckligt antal 

deltagare och adekvata statistiska metoder. 

 

* 

Begränsat/för få deltagare, metoden otillräckligt beskriven, 

brister i genomförande och tveksamma statistiska metoder. 

Retrospektiv studie (R) är en analys av 

historiskt material som relateras till något 

som redan har inträffat, exempelvis 

journalhandlingar.  

Antal deltagare tillräckligt stort för att besvara 

frågeställningen. Väl planerad och 

välgenomförd studie med adekvat beskrivning 

av protokoll, material och metoder.  

 

* 

Begränsat/för få deltagare, metoden otillräckligt beskriven, 

brister i genomförande och tveksamma statistiska metoder. 

Kvalitativ studie (K) är en vanligen en 

undersökning där avsikten är att studera 

fenomen eller tolka mening, upplevelser 

och erfarenheter utifrån de utforsknades 

perspektiv. Avsikten kan också vara att 

utveckla begrepp och begreppsmässiga 

sttukturer (teorier och modeller). 

Klart beskriven kontext. Motiverat urval. 

Välbeskriven urvalsprocess, 

datainsamlingsmetod, transkriberingsprocess 

och analysmetod. Beskrivna 

tillförlitlighter/reliabilitetshänsyn. Interaktionen 

mellan data och tolkning påvisas. Metodkritik. 

* Dåligt/vagt formulerad frågeställning. Deltagargruppen är 

otillräckligt beskriven. Metod/analys otillräckligt beskriven. 

Bristfällig resultatredovisning. 

* Några av kriterierna utifrån I = Hög kvalitetet är inte uppfyllda men den vetenskapliga kvaliten värderas högre än III = Låg kvalitet. 
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BILAGA B 

Matris av inkluderade artiklar                                                                                                                                                                                      
Författare 

År (för 

publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och analys) 

 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Ancker, T., 

Gebhartdt, A., 

Andreassen, S., & 

Botond, A.  

2012 

Sverige  

Early 

Bereavement. 

Women´s 

experiences of 

Miscarriage. 

Att beskriva den  

sörjande kvinnas  

upplevelse av tidiga 

missfall.  

Design: Kvalitativ metod. 

Urval: Kvinnor som genomgått tidigt 

missfall. 

Datainsamling: Halvstrukturerad  

samtalsteknik med inspelade  

intervjuer, om i genomsnitt 90  

minuter. 

Analys: En kvalitativ innehållsanalys 

som sedan delades upp i menings- 

enheter. Dessa klassificerades sedan 

utefter innehåll till sju kategorier.  

6 

(-) 

 

Missfall kan leda till en  

traumatisk krisreaktion där flera 

psykologiska omvårdnadsbehov 

identifieras. Upplevelsen präglas 

av en känsla av maktlöshet, 

hopplöshet, misslyckande och en 

förändrad livssyn.  

K 

II 

Batool, S.-S., & 

Azam, H. 
2016 
Pakistan 

Miscarriage: 

emotional 

burden and 

suffering for 

women in 

Pakistan. 

Att utforska  

upplevelsen av förlust 

hos kvinnor efter 

missfall. 

Design: Kvalitativ metod. 

Urval: Kvinnor som genomgått  

missfall av sitt första barn för sex till 

tio månader sedan.  
Datainsamling: Djupgående, semi-

strukturerade intervjuer, om 55–90 

minuter.  
Analys: Data analyserades en intervju 

åt gången där initiala teman  

konstaterades. Resultatet kodades  

sedan för att sammanställa 

gemensamma kategorier. 

10 

(-) 

Åtta teman identifierades;  

Shattered planning, Physical and 

emotional pain, Reaction to 

miscarriage, transformed marital  

relationship, In–laws ‘support, 

Blame attributions, Identity and 

well-being, Post–traumatic 

growth. 

K 

III 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

 

 

 

 



 

 

 III 

Författare 

År (för 

publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och analys) 

 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Carolan, M., & 

Wright, R. J.  

2017 

USA 

Miscarriage at 

advanced 

maternal age 

and the search 

for meaning.  

Att belysa upplevelsen 

av missfall och dess 

signifikans för kvinnor 

över 35 år. 

Design: Kvalitativ metod. 

Urval: Kvinnor över 35 år som  

genomgått missfall inom de senaste två 

åren och som själva var intresserade av 

att förstå sin upplevelse. Deltagarna 

skulle vara villiga att delta i en längre 

intervju och godkände ljudupptagning 

under intervjun. Engelsktalande.   

Datainsamling: Semi–strukturerade  

intervjuer som varade i genomsnitt 63 

minuter. Datamättnad bedömdes 

uppnådd efter tio intervjuer. 

Analys: Fenomenologisk dataanalys 

genomfördes där gemensamma  

kategorier identifierades.  

27 

(-) 

Två huvudkategorier  

identifierades; Holistisk sorg  

vilket fokuserade på kvinnans 

upplevelse i sin helhet, och 

Sökandet efter mening vilket  

inkluderade kvinnornas be- 

arbetning av förlusten. 

 

 

K 

II 

deMontigny, F., 

Verdon, C., 

Meunier, S., & 

Debeau, D. 

2017 

Kanada 

Women´s 

persistent 

depressive and 

perinatal grief 

symptoms 

following a 

miscarriage: the 

role of 

childlessness 

and satisfaction 

with healthcare 

services.  

Att få bättre förståelse 

till varför sorg och 

depressiva symtom 

uppstår samt kunna 

identifiera områden av 

sårbarhet, där 

bekräftelse har 

betydelse för kvinnans 

mentala hälsa.  

Design: Kvantitativ tvärsnittsstudie.  

Urval: Kvinnor 18 år eller äldre som 

upplevt minst ett missfall inom de 

senaste sex åren och som innehar 

kunskaper i att läsa franska.  

Datainsamling: Enkätundersökning 

som genomfördes som belyste 

områdena depression, sorg, belåtenhet 

med vårdpersonal och 

sociodemografiska variabler samt 

barnlöshet.  

Analys:  Deltagarna delades in i 

grupper beroende på hur länge sedan 

de genomgått missfall. Envägsanalys 

där data från de olika mätinstrumenten 

sattes i relation till varandra, för att 

utforska skillnader genom tid.  

245 

(-) 

Kvinnor som genomgått missfall de 

senaste sex månaderna hade högre 

poäng gällande depressiva symtom 

än de kvinnor som genomgått 

missfall för 7–10 månader sedan. 

Nivån av depression hos kvinnor 

som genomgått missfall för ett till 

två år sedan låg på samma nivå som 

hos kvinnor som genomgått 

missfall för sex månader sedan. De 

kvinnor som inte hade barn sedan 

tidigare rapporterade en högre nivå 

av sorg, än de kvinnor som hade 

barn sedan innan. Kvinnor utan 

tidigare barn rapporterade att 

sorgen ökade upp till två år efter 

missfallet och därefter kvarstod. 

CCT 

I 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 



 

 

 IV 

 

Författare 

År (för 

publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och analys) 

 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Gerber–Epstein, 

P., Leichtentritt, R. 

D., & Benyamini, 

Y. 

2009 

Israel 

The experience 

of miscarriage 

in first  

pregnancy: The 

women´s 

voices.  

Att förstå och ge röst 

till kvinnornas  

upplevelse.  

Design: Kvalitativ metod.  

Urval: Kvinnor yngre än 35 år som 

upplevt missfall inom de senaste fyra 

åren och är gravida eller unga mödrar 

för tiden då intervjun  

genomförs.  

Datainsamling: Aktiva intervjuer med 

kvalitativ undersökning. Intervjuerna 

varade i medianlängd två timmar, 

ljudinspelade. Anteckningar fördes 

under intervjuerna.  

Analys: Kvalitativ undersökning med 

tematisk analys där gemensamma  

kategorier identifierades utifrån  

intervjuerna. 

19 

(-) 

Fem teman identifierades; The 

greater the joy, the more painful 

the crash; the nature and 

intensity of the loss; sources of 

support; life after the 

miscarriage; recommendations to 

professionals.  

K 

II 

Guzewicz, M., 

Steuden, S., & 

Szymona– 

Palkowska, K.  

2014 

Polen 

Changes in the 

perception of 

self-image and 

the sense of 

purpose and 

meaning in life, 

among women 

who lost their 

child before 

birth. 

Att undersöka  

skillnader mellan  

kvinnor som fött ett 

friskt barn och kvinnor 

som förlorat ett ofött 

barn. 

Design: Klinisk kontrollerad studie.  

Urval: Kvinnor som fått barn eller 

förlorat ett barn inom de senaste tre 

åren.  

Datainsamling: Enkäter för att mäta 

olika dimensioner av livets mening. 

Datainsamling ägde rum under två 

olika tillfällen, 2012 och 2013.  

Analys: Gruppen av kvinnor som  

förlorat ett ofött barn jämfördes  

retrospektivt och i nutid gällande  

behov, egenskaper och upplevelser, 

med gruppen av kvinnor som fött ett 

friskt barn. 

140 

(15) 

Kvinnor som förlorat ett ofött 

barn rapporterade en lägre känsla 

av mening och ett minskat behov 

av självutveckling. Dessa kvinnor 

hade en förändrad självbild samt 

högre känsla av skuld. 

CCT 

II 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

 

 



 

 

 V 

 
Författare 

År (för 

publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och analys) 

 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Harris, D. L., & 

Daniluk, J. C.  

2009 

Kanada 

The experiences 

of spontaneous 

pregnancy loss 

for infertile 

women who 

conceived 

through 

assistant 

reproduction 

technology.  

Att utforska infertila 

kvinnors subjektiva 

upplevelse som 

befruktades genom 

assisterad 

reproduktionsteknologi, 

ägglossningssimulation, 

insemination eller IVF, 

för att sedan förlora sin 

graviditet i 2–16 

graviditetsveckan.  

Design: Kvalitativ metod.  

Urval: Kvinnor som upplevt missfall 

efter ART–behandling samt 

behärskade det engelska språket 

flytande.  

Datainsamling: Djupgående, semi-

strukturerade intervjuer (inspelade). 

Analys: Korsanalys för att hitta  

gemensamma fenomen i intervjuerna. 

Övergripande teman identifierades 

och beskrevs i detalj.  

27 

(-) 

Nio teman identifierades; Sense 

of profound loss and grief, Sense 

of having no, or very limited, 

control, Sense of shared loss with 

their partners, A sense of  

injustice and lack of fairness, 

Ongoing reminders of their loss, 

Feelings of social awkwardness, 

Fear of investing in the treatment 

process or the pregnancy, The 

need to make sense of their  

experience, A sense of 

responsibility.  

K 

II 

Krosch, D.J., 

Shakespeare–

Finch, J.  

2016 

Australien 

 

 

Greif,  

Traumatic 

Stress, and 

Post- 

traumatic 

Growth in 

Women Who 

Have  

Experienced 

Pregnancy loss.  

Att utforska  

förekomst av post- 

traumatiskt 

stressyndrom (PTSD) 

efter att ha genomgått 

missfall samt uppkomst 

av förändrad livssyn på 

grund av sorg och 

PTSD.  

Design: Kvantitativ tvärsnittsstudie. 

Urval: Kvinnor över 18 år som  

genomgått missfall eller fosterdöd, 

och behärskar det skrivna engelska 

språket.  

Datainsamling: Webbaserade enkäter 

innehållande Diagnostic and 

statistical manual of mental disorders 

(5th ed.), Core Beliefs Inventory 

(CBI), The Perinatal Greif Scale 

(PGS), The impact of event scale – 

revised (IES-R), Posttraumatic 

Growth Inventory (PTGI).  

Analys: Statistisk analys för att  

undersöka samband i insamlade data 

från de olika mätinstrumenten. 

       328 

        (-) 

Missfall kan orsaka förändring av 

grundläggande värderingar och 

förändrad syn på livets  

mening. Studien påvisar en  

korrelation mellan missfall och 

PTSD samt uppkomst av känslor 

som maktlöshet och orättvisa. 

Missfall upplevs som en  

traumatisk händelse som  

resulterar i ökad och kvarstående 

sorg samt depression och 

ångestkänslor.  

P 

I 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 
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Författare 

År (för 

publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och analys) 

 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Kulathilaka, S., 

Hanwella, R., & 

de Silva, V. A.  

2016 

Sri Lanka 

Depressive  

disorder and 

grief following 

spontaneous 

abortion. 

Att belysa  

utbredningen av risken 

för kvinnor att drabbas 

av depression och sorg 

efter missfall, i  

jämförelse med  

kvinnor som besökt en 

prenatal  

klinik. 

Design: Kvantitativ kohortstudie. 

Urval: Kvinnor som genomgått ett 

komplett missfall. Jämförelsegruppen 

utgjordes av ett randomiserad urval.  

Datainsamling: Datainsamlingen 

skedde 6–10 veckor efter missfallet 

där insamlingen skedde via olika  

enkäter. Enkäterna utvärderade  

depressiva symtom (ICD–10),  

patienthälsan (PHQ-9) samt perinatal 

sorg (PGS).  

Analys: Statistikens analys utgjordes 

av flertal tester där skillnader och  

likheter i variablerna identifierades. 

247 

(-) 

Sex till tio veckor efter missfall 

hade 18,6 procent av kvinnorna 

som genomgått missfall uppfyllt  

kriterierna för depression och 

54,2 procent av kvinnorna 

uppfyllt kriterierna för 

komplicerad sorgeprocess. 

CCT 

II 

MacWilliams, K., 

Hughes, J., Aston, 

M., Field, S., 

&Wight Moffatt, 

F.  

2016 

Kanada 

Understanding 

the experiences 

of miscarriage 

in the 

emergency  

department.  

Att undersöka  

kunskapsluckan kring 

kvinnors upplevelse av 

att vårdas på  

akutmottagning i 

samband med missfall.  

Design: Kvalitativ metod. 

Urval: Engelskspråkiga kvinnor, 18 

år eller äldre, som sökt vård på 

akutmottagning i samband med 

missfall.  

Datainsamling: Semi–strukturerade 

intervjuer om 45–90 minuter 

(inspelade).  

Ickeverbal kommunikation och 

interaktion observerades.  

Analys: Intervjuerna granskades ett 

flertal gånger för att hitta djup och 

mening i innehållet. Liknande  

kategorier identifierades. Deltagarna 

fick bekräfta kategorierna. 

8 

(-) 

Kvinnorna upplevde missfallet 

som ett chockartat trauma.  

Kvinnorna upplevde att  

vårdpersonal avfärdade 

missfallsbehandlingen som en  

rutinbehandling. Efter missfall 

uppstod isolering,  

marginalisering och kvinnorna 

blev tystade och kände sig 

obekräftade i sin sorg.  

K 

II 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 
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Författare 

År (för 

publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och analys) 

 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Meaney, S.,  

Corcoran, P.,  

Spillane, N., &  

O´Donoghue, K.  

2016 

Irland 

Experience of 

miscarriage: an 

interpretative 

phenomenological 

analysis.  

Att utforska personers 

upplevelse av missfall.  

Design: Kvalitativ metod.  

Urval: Personer, 18 år eller äldre, 

som upplevt ett eller flera missfall.  

Datainsamling:  Semi-strukturerade 

intervjuer om 28–69 minuter.  

Analys: Fenomenologisk analys där 

liknande teman och underteman 

identifierades. 

16 

(-) 

Kvinnorna hade svårigheter 

med att visa sin sina oro- och 

sorgekänslor i sjukhusmiljö. 

Sjukhusets fysiska miljö kunde  

förvärra upplevelsen. Studien 

belyser vikten av att 

kvinnornas sorg och förlust blir 

bekräftad av vårdpersonal och 

samhället i stort.  

K 

II 

Murphy, F., &  

Merrel, J. 

2009 

United Kingdom 

Negotiating the 

transition:  

caring for women 

through the 

experience of 

early  

miscarriage 

Att utforska kvinnors 

upplevelser av att  

genomgå ett tidigt 

missfall på en 

gynekologisk enhet 

Design: Kvalitativ metod. 

Urval: Kvinnor som genomgått tidigt 

missfall och haft kontakt med 

vårdpersonal i samband med detta. 

Datainsamling: Deltagande  

observation i sjukhusmiljö följt av  

inspektion av journalhandlingar, 

samt intervjuer (inspelade) av 

deltagarna. 

Analys: Kontinuerlig dataanalys,  

vilken avslutades med en tematisk 

analys där huvudkategorier 

identifierades. 

24 

(-) 

Tre huvudkategorier 

identifierades; First signs and 

confirmation; the “bad news” 

clinic, vilken beskriver 

kvinnornas upplevelse av 

missfallssymtom samt 

mottagandet av vården, Losing 

the baby, vilken beskriver 

kvinnornas upplevelser kring 

att få missfallet bekräftat, och 

The aftermath: negotiating the 

“what could go wrong world” 

som belyser kvinnornas 

bearbetningsprocess.  

K 

II 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 
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Författare 

År (för 

publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och analys) 

 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Ridaura, I.,  

Penelo, E., & 

Raich, R. M. 

2017 

Spanien 

  

Depressive 

symptomatology 

and grief in 

Spanish women 

who have  

suffered a 

perinatal loss 

Att beskriva  

sorgeprocessen och  

depressionssymtom  

under första året efter 

att ha genomgått 

missfall samt 

identifiera  

socioekonomiska och 

obstetriska skillnader. 

Design: Kvantitativ tvärsnittsstudie 

Urval: Kvinnor som genomgått 

missfall eller förlorat ett barn efter 

upp till 28 dagar postpartum, hade en  

förutbestämd utbildningsnivå samt 

förstod spanska. 

Datainsamling: Enkätundersökning, 1 

månad, 6 månader och 12 månader 

efter förlusten, innehållande Perinatal 

Grief Scale (PGS), Beck Depression 

Inventory (BDI) och Demographic 

data form.  

Analys: Statistisk analys för att hitta 

linjära korrelationer mellan de olika 

skalorna.  

70 

(34) 

 

Förekomsten av sorg och  

depression och hur dess symtom 

utvecklar sig under tid, beror på 

typ av förlust. Lägre nivå av sorg 

och depressionssymtom kunde 

påvisas 12 månader efter  

missfallet. 

P 

II 

Rowlands, I. J., & 

Lee, C. 

2010 

Australien 

The silence was 

deafening: 

social and health  

service support 

after 

miscarriage 

Att utforska huruvida 

social- och vårdkontext 

hjälpt eller hindrat 

kvinnor i  

bearbetningen av 

missfall. 

Design: Kvalitativ metod. 

Urval: Kvinnor som upplevt missfall 

under de senaste två åren. 

Datainsamling: Semi–strukturerade 

intervjuer.  

Analys: Intervjuerna transkriberades 

och genomgick en tematisk analys 

där grundläggande teman  

identifierades. 

9 
(-) 

Två teman identifierades; 

Engagement by others, vilket 

fokuserade på omgivande 

personers reaktion samt Focusing 

on the Self, vilket inkluderade 

kvinnans personliga resa efter 

missfall. Studien visar på att 

andra människor präglade 

upplevelsen samt att kvinnorna 

upplevde brister i bemötande 

inom vården och även 

känslomässiga reaktioner sån 

som frustration och sorg.  

K 

III 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

 

 

 



 

 

 IX 

Författare 

År (för 

publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och analys) 

 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Selisvane Ribiero 

da Fonseca, D., 

Miriam Aparecisa 

Barbosa, de Jesus, 

M., & Pinto, M. 

C. 
2011 
Brasilien 

Experiences and 

care in  

miscarriage: a 

qualitative study. 

Att förstå kvinnors 

upplevelse av missfall i 

en vårdkontext och 

sjuksköterskans  

upplevelse avseende 

erbjuden vård.  

Design: Kvalitativ metod. 

Urval: Kvinnor, 18 år eller äldre, som 

upplevt missfall de senaste två  

månaderna och då sökt sjukvård.  

Studien inkluderade sjuksköterskor 

med minst ett års yrkeserfarenhet som 

varit delaktiga i vård kring  

kvinnor som drabbats av missfall.  

Datainsamling: Intervjuer med öppna 

och förbestämda frågor (ljud- 

inspelades).  

Analys: Fenomenologisk analys där 

konkreta kategorier kring kvinnornas 

upplevelse, identifierades. 

20 

(-) 

Kvinnor upplevde missfallet med 

en rädsla, känsla av misslyckade 

och hopplöshet. Kvinnorna  

upplevde även skuld och ett  

behov av att bli bekräftad samt få 

adekvat information från 

sjukvårdspersonal.  

K 

II 

Volgsten, H., 

Jansson, C., 

Skoog Svanberg, 

A., Darj, E., & 

Stavrerus–Evers, 

A.  

2018 

Sverige 

Longitudinal 

study of  

emotional  

experiences, grief 

and depressive 

symptoms in 

women and men 

after miscarriage. 

Att beskriva svenska 

kvinnor och mäns 

känslosamma 

upplevelser, sorg och 

depressiva symptom en 

vecka samt fyra 

månader efter missfall. 

Design: Kvantitativ metod, klinisk 

kontrollerad studie.   

Urval: Kvinnor som upplevt missfall 

upp till graviditetsvecka 21+6 samt 

innehar tillräckliga kunskaper i det 

svenska eller engelska språket 

Datainsamling: Enkätundersökningar 

vid två tillfällen, en vecka samt fyra 

månader efter missfall. Enkäten 

innehöll Revised impact of 

miscarriage Scale (RIMS), Parinatal 

Greif Scale (PGS) samt Montgomery 

Åsberg depression rating (MADRS-

S). Frågorna berörde även fertilitet 

och sociodemografiska data.  

Analys: Statistisk analys för att 

jämföra skillnaden mellan studie– och 

kontrollgrupp. 

10 

(-) 

Depressiva symptom reducerades 

upp till fyra månader efter 

missfallet, till skillnad från de 

känslomässiga upplevelserna som 

bestod. Studien visar att känslor 

av skam och isolation kunde 

uppstå hos kvinnorna efter att ha 

drabbats av missfall. 

K 

III 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 



 

 

 X 

 

Författare 

År (för 

publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och analys) 

 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Watson, J.,  

Simmonds, A., La 

Fontaine, M., & 

Fockler, M. E.  

2019 

Kanada 

Pregnancy and 

infant loss: a  

survey of  

families´  

experiences in 

Ontario Canada.  

Att belysa personers 

upplevelse av  

graviditetsförlust eller 

fosterdöd och deras 

tankar gällande brister 

inom vårdkontext i  

Ontario.  

Design: Kvantitativ tvärsnittsstudie. 

Urval: Personer boende i Ontario 

som genomgått graviditetsförlust 

oavsett graviditetsvecka eller som 

upplevt fosterdöd. 

Datainsamling: Webbaserade  

enkäter innehållande slutna frågor 

samt en öppen fråga kring  

kvinnornas upplevelse.  

Analys: De öppna frågorna  

analyserades med en kvalitativ  

metod för att kategorisera teman. 

För de slutna frågorna användes en 

deskriptiv analys som 

sammanställde resultatet i 

tabellformat.  

       596 

       (79) 

Upplevelsen av missfall präglades 

av känslor av skam och isolation. 

Stigmatisering inom ämnet, 

förvärrande situationen. Vidare  

påvisas att bemötandet med  

vården kunde påverka hur  

situationen upplevdes.  

P 

II 

Watson, M. A., 

Jewell, V. D., 

Smith, S. L.  

2018 

USA 

Journey  

Interrupted: A 

Phenomeno- 

logical  

Exploration of 

Miscarriage 

Att utforska missfallets 

påverkan på relationer 

och synen på  

moderskapet och  

betydelsen av 

sysselsättning vid sorg.  

Design: Kvalitativ metod. 

Urval: Kvinnor mellan 25-45år som 

genomgått missfall innan  

graviditetsvecka 20, inom de senaste 

fem åren. Kvinnorna skulle även 

behärska det engelska språket.  

Datainsamling: Semi–strukturerade 

intervjuer om 49–73 minuter.  

Analys: Tematisk analys där 

intervjuerna transkriberades och 

sedan läste ett flertal gånger för att 

jämföra fynden samt undersöka dess 

rättfärdighet. Dessa sattes sedan i 

relation till varandra där 

återkommande teman identifierades.  

          4 
         (-) 

Missfall påverkar kvinnans  

relationer och självbild.  

Kvinnans sysselsättning efter  

förlusten, påverkar upplevelsen. 

Vidare påvisas att även  

vårdpersonal och vårdkvalitén 

kan påverka upplevelsen av 

missfall. 

K 

II 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet
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