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Bakgrund: Missfall är en vanlig graviditetskomplikation och associeras med hög risk för psykisk 
ohälsa hos kvinnan och partnern. Kvinnan och partnern upplever liknande känslor vid missfall 
fast det kan yttra sig på olika sätt. Sjuksköterskan har en viktig roll i hur upplevelsen av missfallet 
blir. Syfte: Syftet var att beskriva kvinnor och deras partners upplevelser av missfall. Metod: 
Litteraturstudie med induktiv resultatbearbetning utförd med Polit och Beck (2016) nio steg för 
litteraturstudier. Databassökningen gjordes i CINAHL och PsycINFO. Artiklar som valts ut 
kvalitetsgranskades enligt Polit och Beck (2016) granskningsmallar för kvalitativa och 
kvantitativa artiklar. Tolv artiklar användes i resultatet. Resultat: Sammanställningen av 
artiklarna resulterade i fem kategorier; Få stöd eller inte få stöd, Sorgen efter en oväntad förlust, 
Påverkan på relationer, Skuld och skam, Rädslor. Till kategorin få stöd eller inte få stöd 
presenterades underkategorierna; upplevelser av att inte få stöd och upplevelser av att få stöd. 
Slutsats: Missfall påverkar både kvinnan och partnern, det upplevs som en sorg och förlust. Par 
upplever både bristande och tillfredsställande stöd. Brist på förståelse för varandra kan påverka 
relationen. Kvinnor skuldbelägger ofta sig själv vid missfall samt att kvinnan och hennes partner 
upplever rädslor över att uppleva ytterligare missfall.
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Introduktion 
Missfall är en vanlig graviditetskomplikation och är associerat med en hög risk för förekomst av 
psykisk ohälsa hos kvinnor (Kulathilaka et al. 2016) och män (Due et al. 2017). Missfall definieras 
som spontan abort innan graviditetsvecka 22 eller när embryot/fostret inte överstiger 500 g (World 
health organisation [WHO] 2001). Efter vecka 22 räknas missfallet som fosterdöd (Socialstyrelsen 
u.å.). Upp till 20 procent av alla graviditeter resulterar i missfall (MacWilliams et al. 2016). Termen 
spontan abort kan vara stigmatiserat på grund av ordet “abort” vilket för många betyder att avsluta 
en graviditet med vilje (Limbo et al. 2014), därav kommer ordet missfall användas som alternativ 
till spontan abort för att klargöra att litteraturstudien eftersträvar att beskriva upplevelser av en 
ofrivillig förlust. Litteraturstudien går under forskningsområdet modeller och innovationer för säker 
vård. 

Bakgrund 

Graviditet  
En graviditet varar i cirka 265 dagar eller 38 veckor. Det kan vara svårt att fastställa exakt 
befruktningstillfälle, därav räknas graviditeten från sista normala menstruationens (SNM) första dag 
som istället ger en längre graviditet på ca 280 dagar eller 40 veckor (Kaplan 2009). En graviditet 
delas upp i olika trimestrar; Trimester 1 räknas från SNM till vecka 13 +6 dagar, trimester 2 räknas 
från vecka 14 +0 dagar till och med vecka 27 +6 dagar och trimester 3 från vecka 28 +0 dagar till 
och med förlossningen. Från och med vecka 37 +0 dagar eller efter 259 dagar räknas graviditeten 
som fullgången (Maršál et al. 2008). 

Missfall  
Missfall innebär att graviditeten avbryts av sig själv och fostret dör (WHO 2001). Var fjärde kvinna 
genomgår ett missfall och totalt 90 procent av alla missfall sker innan graviditetsvecka 13. Vid de 
mycket tidiga missfallen är det sällan kvinnan upptäckt sin graviditet utan uppfattar möjligen 
missfallet som en riklig menstruationsblödning (Stjerndahl 2010). Enligt Borgfeldt et al. (2010) 
delas missfall in i två grupper utifrån graviditetens tidpunkt; Tidiga missfall, sker fram tills 
graviditetsvecka tolv. Samt sena missfall, sker efter graviditetsvecka tolv och fram till vecka 21 + 6 
dagar.  

Missfall kan också delas in i fyra olika grupper sett till förloppet; Fullständigt missfall (Limbo et al. 
2014; Borgfeldt et al. 2010) där embryot/fostret, hinnor och moderkaka, det vill säga hela 
graviditeten, stöts ut komplett på en gång (Borgfeldt et al. 2010). Ofullständigt missfall (Limbo et 
al. 2014; Borgfeldt et al. 2010) är när graviditeten stöts ut inkomplett i delar under flera dagar. 
Kvarhållet missfall innebär att embryot/fostret dör inuti livmodern, livmodern fortsätter dock att 
växa och fostret ligger kvar en tid innan det slutligen stöts ut (Borgfeldt et al. 2010). Uteblivet 
missfall (Limbo et al. 2014; Borgfeldt et al. 2010) är när fostret dör utan att kvinnan märker något 
och graviditeten fortsätter en tid innan missfallet startar (Borgfeldt et al. 2010). Det finns även 
hotande missfall (Limbo et al. 2014; Borgfeldt et al. 2010), det uppvisas som symtom på missfall 
och uppträder som blödningar eller smärtor, fostret överlever och graviditeten fortgår (Borgfeldt et 
al. 2010). 
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Symtom och orsaker   
Symtom på missfall kan vara blödningar ur vaginan, smärtor (Limbo et al. 2014) och eventuellt 
sammandragningar (Kristoff 2012). Blödningen är först sparsam, går senare över till att bli riklig 
och koagelblandad. Smärtorna kommer i intervaller och känns som menstruationssmärtor eller 
förlossningsvärkar (Borgfeldt et al. 2010).   

Kromosomavvikelser eller andra defekter på ägget eller fostret är den vanligaste orsaken till tidigt 
missfall. Faktorer i livmodern som missbildningar, inbuktande myom (muskelknutor), 
sammanväxningar i livmoderhålan eller cervixinsufficiens (livmoderhalsen öppnar sig) kan leda till 
sena missfall. Livmodern kan vid dessa tillstånd inte bevara graviditeten. Vissa infektioner som 
rubella, toxoplasma, listeria och malaria kan infektera livmodern och leda till missfall. Även 
sjukdomar som drabbar kvinnan som exempelvis hypo- och hypertyreos, polycystiskt 
ovariesyndrom (äggblåsor på äggstockar) och autoimmuna sjukdomar ökar risken för missfall. 
Rökning kan också ge en ökad risk för missfall, till följd av den toxiska påverkan av nikotinet och 
effekten på livmoderns funktion (Borgfeldt et al. 2010).  

Diagnostisering  
Vid gynekologisk undersökning ses en blödning komma från cervix, har cervix dessutom börjat 
öppna sig är missfallet oftast ofrånkomligt. Uterus är ömmande och känns fastare vid palpation än 
vid normal graviditet. Ultraljudsundersökning kan användas för att visa om fostret är livsdugligt, 
före graviditetsvecka sex är det dock svårt att sätta diagnos då graviditeten fortfarande är i ett tidigt 
skede. Seriemätning av hormonet humant choriongonadotropin (HCG), vilket är en 
graviditetsmarkör, i kvinnans blod kan då vara till hjälp. HCG-värdet fördubblas var 48:e timme de 
första veckorna i en normal graviditet (Borgfeldt et al. 2010).  

För att ställa diagnosen samt utesluta misstanke om missfall görs en mätning av hormonet HCG 
tillsammans med en undersökning med vaginalt ultraljud som ska uppfylla en eller båda av följande 
kriterier. Kriterium ett; ej synligt levande foster i fostersäcken där fostersäckens diameter mäter 
över 25 mm. Kriterium två; synligt foster som mäter över 7 mm som ej visar någon hjärtaktivitet 
under en  observation inom loppet av 30 sekunder. Om det fortfarande finns misstankar om att 
fostret är livsdugligt rekommenderas en ny undersökning inom en vecka och ett andra utlåtande 
(Breeze 2016). 

Behandling  
Ingen behandling finns för att hindra ett pågående eller hotande missfall. Vid fullständigt missfall 
behövs ingen behandling. Vid oundvikligt missfall, pågående ofullständigt missfall eller uteblivet 
missfall är huvudprincipen för behandlingen att tömma uterus. Om graviditeten är mindre än tolv 
veckor används kirurgisk utrymning eller medicinsk livmoderkontraherande behandling. Vid 
kirurgisk utrymning sugs eller skrapas graviditetsrester ut ur livmodern. Om graviditeten överstiger 
tolv veckor ges värkframkallande medel för att stimulera livmodern att tömma sig (Borgfeldt et al. 
2010).  

Kvinnor och partners upplevelser 
I följande stycke beskrivs partner som manligt kön. 

En upplevelse definieras enligt Svenska akademiens ordbok (Upplevelse 2011) som något en person 
varit med om, exempelvis en minnesvärd eller gripande händelse. 
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Missfall kan påverka både män och kvinnors psykiska välmående negativt (Due et al. 2017). Due et 
al. (2017) beskriver även att det finns ett flertal studier rörande kvinnors välmående efter ett 
missfall och betydligt färre studier när det kommer till mäns upplevelser. Enligt Robertsson (2007) 
har vården länge utformats och baserats på den manliga kroppen samtidigt som emotionella 
aspekter som sårbarhet och känslor inte definieras som manligt enligt normen. Robertsson (2007) 
menar också att de emotionella aspekterna hos en man inte får ta samma plats inom vården som hos 
en kvinna. Enligt Radford och Hughes (2015) är ett flertal kvinnor oförberedda på processen av ett 
missfalls varaktighet, den intensiva smärtan och blödningen. De behöver hjälp med deras 
emotionella känslor och fysiska symtom vid diagnostisering samt under och efter missfallet.  

Sjuksköterskans ansvar 
Hälften av alla missfall äger rum på en akutmottagning (Catlin 2018) och sjuksköterskor på 
akutmottagning har en betydelsefull roll för kvinnor med misstänkt missfall samt deras partner i hur 
upplevelsen av missfallet blir (Edwards et al. 2018). Arbeta med mäns upplevelser efter ett missfall 
är ett viktigt område för sjuksköterskan (Due et al. 2017). Sjuksköterskan har som mål att tillgodose 
både kvinnan och partnern. Sjuksköterskan behöver vara medveten om de fysiska symtomen vid ett 
missfall samtidigt som det finns psykologiska aspekter att ta hänsyn till. Vården på en 
akutmottagning är begränsad relaterat till missfall (Edwards et al. 2018). Utbildning ges till 
sjuksköterskor hur de ska ta hand om de fysiologiska aspekterna vid missfall, däremot ges nästintill 
ingen utbildning om hur sjuksköterskan ska bidra med emotionellt stöd (Jensen et al. 2018). Catlin 
(2018) har tillsammans med 32 experter inom området utformat riktlinjer för hur sjuksköterskor på 
en akutmottagning ska vårda patienter som genomgår/genomgått missfall i USA. Riktlinjerna är 
tänkta att hjälpa patienten med både emotionellt och fysiskt stöd. Bland annat beskriver riktlinjerna 
att vården alltid ska vara personcentrerad, att sjuksköterskan alltid ska informera om vad som sker 
efter missfallet både emotionellt och fysiskt samt ge paret avskildhet och trygghet.   

Personcentrerad vård ska vara respektfull och vara mottaglig för patienters preferenser och behov 
samt vägledas av patienternas värderingar (Van Den Berg et al. 2018). Personcentrerad vård 
beskrivs som en vård som tillgodoser psykiska, andliga, sociala och existentiella behov likväl som 
fysiska behov. Sjuksköterskor som arbetar utifrån personcentrerad vård ska respektera och bekräfta 
personens egna upplevelse samt tolkning av sitt tillstånd för att kunna främja hälsa. Personens egna 
perspektiv ska väga lika tungt som det professionella perspektivet (Svensk Sjuksköterskeförening 
2016). Det finns risk att par som genomgått ett missfall blir behandlade som en i mängden snarare 
än efter deras individuella behov. Det brister även ofta i kommunikationen. Kommunikationen ska 
ske på ett sätt att informationen blir förståelig för patienterna (Van Den Berg et al. 2018). 
Sjuksköterskan ska ge individualiserat stöd till kvinnan och hennes partner (Catlin 2018). Det finns 
ingen vedertagen sed som värnar om mänskliga rättigheter sett till sexuell läggning. Däremot strider 
diskriminering av människor på grund av deras sexuella läggning mot alla människors lika värde 
och rättigheter, en grundläggande princip. Enligt svensk och internationell rätt är det därav förbjudet 
att diskriminera relaterat till sexuell läggning eller könsidentitet. Sjuksköterskan ska därför arbeta 
normkritiskt genom att utbilda sig om skillnadsskapande strukturer, undvika generalisering och 
granska sina egna värderingar för att frångå diskriminering och utanförskap (Socialstyrelsen 2014). 

Omvårdnad av kvinnan och partnern under och efter missfall 
En planerad graviditet är förknippat med positiv förväntan, lycka och oro. Vid utredning av ett 
eventuellt missfall bör inte sjuksköterska och läkare vara för optimistiska i sina utlåtande av den 
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orsaken att prognosen ofta är dålig. När missfallet pågår och är oundvikligt går allt fort, glada 
förväntningar över graviditeten kan komma att ersättas med andra känslor. Sjuksköterskan har i 
detta skede en svår men viktig funktion att hjälpa paret acceptera och förstå det som hänt (Borgfeldt 
et al. 2010). Det är en utmaning för sjuksköterskan att ge fysisk behandling till kvinnan samtidigt 
som det är viktigt att vara ett känslomässig stöd till paret (Catlin 2018). 

Det är betydelsefullt att inte glömma bort fadern till barnet, han har också förlorat ett önskat barn. 
Vid sena missfall kan förloppet vara utdraget och påfrestande psykiskt och fysiskt. Partnern bör 
erbjudas att stanna hos kvinnan dag som natt om möjlighet finns (Borgefeldt et al. 2010). Erbjud 
paret att se det döda fostret efter avslutat missfall (Adolfsson 2009; Borgfeldt et al. 2010; Catlin 
2018), det kan vara till psykologisk hjälp vid sorgearbetet. Det är oftast lättare att sörja något 
påtagligt. Parets önskan om omhändertagande av fostret ska lyftas, exempelvis begravning, 
bränning eller minneslund (Borgfeldt et al. 2010; Catlin 2018). Vid utskrivning bör kvinnan få 
information om vart hon ska vända sig om det uppstår komplikationer och vad hon ska vara 
uppmärksam på, vart hon ska ringa om hon behöver stöd eller sjukintyg, hur det funkar med samlag 
och tampong efter missfall och när menstruationen förväntas komma tillbaka (Borgfeldt et al. 
2010). 

Problemformulering
Missfall är en graviditetskomplikation som är förknippat med en hög risk för psykisk ohälsa hos 
kvinnor och deras partner. Det finns ett flertal studier gällande kvinnors upplevelser av missfall 
kontra partners upplevelser, trots att partnern upplever liknande känslor av att förlora ett barn som 
kvinnan upplever. Sjuksköterskor på akutmottagning har en betydelsefull roll i omhändertagande 
och omvårdnaden av kvinnor och deras partner i hur upplevelsen av ett missfall blir, dock ses en 
brist gällande omvårdnadsåtgärder från sjuksköterskan i befintlig forskning. Det finns ett behov av 
ökad kunskap om hur kvinnor och deras partner upplever missfall för att sjuksköterskor ska kunna 
ge god omvårdnad och adekvat stöd i kvinnan och partnerns förlust. 

Syfte 
Syftet med litteraturstudien var att beskriva kvinnor och deras partners upplevelser av missfall. 

Metod 
Metoden som användes var en litteraturstudie enligt Polit och Beck (2016). En litteraturstudie är en 
sammanfattning av originalartiklar skrivna inom ett visst forskningsområde. Studien ska följa ett 
specifikt mönster och genomföras i nio steg (Polit & Beck 2016) (se figur 1). 
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Figur 1. Polit och Beck (2016) nio steg, fritt översatt.  

Litteratursökning 
Steg 1.  
I steg ett formulerades ett syfte som skulle undersökas och bildade en grund som studien sedan 
utgick ifrån (Polit & Beck 2016). 

Steg 2.  
I steg två identifierades relevanta sökord och databaser utifrån syftet. Databaser som valdes till 
litteraturstudien var CINAHL och PsycINFO. CINAHL är specialiserat för omvårdnadsforskning 
och PsycINFO innefattar psykologisk forskning inom både medicin och omvårdnad (Forsberg & 
Wengström 2016). I CINAHL användes ämnesordlistor som gav ämnesord för missfall vilket var 
“abortion, spontaneous (MH = Major Headings)”, för kvinna “female (MH)” och för föräldrar 
“parents (MH)”. Sökordet för partner gjordes i form av fritextsökning på ”husband or spouse or 
wife or partner”. I PsycINFO användes thesaurus som gav ämnesord för missfall vilket var 
“spontaneous abortion (SH = Subject Headings)”, där användes också ämnesordet för föräldrar  
“parents (SH)”. I PsycINFO fanns inget ämnesord för partner eller kvinna, de sökorden fick göras i 
form av fritextsökning på “husband or spouse or partner or wife” samt “women”. En fritextsökning 
på ”miscarriage” gjordes också i PsycINFO.  

Inklusions- och exklusionskriterier 
Studien inkluderade artiklar om kvinnans och partnerns (ej relaterat till ett specifikt kön) 
upplevelser. Artiklar publicerade mellan 20140101-20190909 som var peer reviewed, vilket är en 
kvalitetsgranskning (Polit & Beck 2016), inkluderades. Artiklar från hela världen som var skrivna 
på engelska inkluderades. Artiklar som studerade missfall fram till vecka 22 inkluderades i 
litteraturstudien. 

Exklusionskriterier var artiklar som studerade personer under 18 år. Artiklar om framkallade aborter 
och artiklar om spontana aborter relaterat till våld eller sjukdom exkluderades också. Likaså 
exkluderades artiklar som endast studerade upplevelsen av missfall från någon annans perspektiv än 
partnerns och kvinnans exempelvis vårdpersonalens perspektiv. Artiklar som enbart inriktade sig på 
behandling vid missfall exkluderades. Artiklar som inte var relevanta för en grundutbildad 

STEG 1:  
Formulera ett syfte

STEG 2: 
Identifiera sökord samt 
databaser

STEG 3: 
Söka och identifiera 
potentiella artiklar

STEG 4: 
Granska artiklar för 
relevans och lämplighet 
genom titel och abstrakt

STEG 5: 
Läsa artiklar

STEG 6: 
Tolkning av artiklar samt 
sortering av materialet

STEG 7: 
Kritiskt granska och 
utvärdera artiklar

STEG 8: 
Analysera och integrera 
information, söka efter 
kategorier

STEG 9: 
Sammanställ resultat
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sjuksköterska uteslöts, till exempel artiklar där studien var riktad till barnmorskor. Inga 
reviewartiklar användes i resultatet.  

Steg 3.   
I steg tre genomfördes databassökningen utifrån de valda sökorden. Första sökningen gjordes i 
CINAHL och andra sökningen gjordes i PsycINFO. Först gjordes en sökning på sökorden var för 
sig för att klarlägga utfallet samt få antalet träffar. Senare tillämpades sökorden tillsammans och 
avgränsades med den booelska termen AND och utökades med booelska termen OR (Polit & Beck 
2016). I CINAHL gjordes en sökning på “abortion spontaneous+ (MH)” tillsammans med 
ämnesorden “female (MH)” och “parents+ (MH)” samt fritextsökningarna “husband or spouse or 
wife or partner” och “experienc*”. I PsycINFO gjordes en sökning på “Major subject: Spontaneous 
abortion+ (SH)” tillsammans med fritextsökning på “miscarriage”. “Major subject: Spontaneous 
abortion+ (SH)” OR “miscarriage” användes sedan tillsammans med ämnesordet “parents+ (SH)” 
samt fritextsökningarna “husband or spouse or wife or partner”, “women” och “experienc*”. I steg 
tre lades inklusionskriterierna “peer reviewed”och årtal till. Resterande inklusions- och 
exklusionskriterier gjordes manuellt.  

I CINAHL gav kombinationen “abortion spontaneous+ (MH)” AND “husband or spouse or wife or 
partner” AND “experienc*” 34 träffar. “Abortion spontaneous+ (MH)” AND “female (MH)” AND 
“experienc*” gav 235 träffar. “Abortion spontaneous+ (MH)” AND “experienc*” AND “parents+ 
(MH)” gav 36 träffar (se tabell 1). I PsycINFO gav kombinationen “Spontaneous abortion+ (SH)” 
OR “miscarriage” AND “husband or spouse or wife or partner” AND “experienc*” 113 träffar. 
“Spontaneous abortion+ (SH)” OR “miscarriage” AND “women” AND “experienc*” gav 144 
träffar. “Spontaneous abortion+ (SH)” OR “miscarriage” AND “experienc*” AND “parents+ 
(SH)” gav 106 träffar (se tabell 2). Resultatet av sökningarna presenteras med sökord i tabell 1 för 
CINAHL, och i tabell 2 för PsycINFO.  

Tabell 1. Databassökning i CINAHL 

() Antal interna dubbletter. 

CINAHL

Sökning Sökord Antal 
träffar

Urval 1 Urval 2 Urval 3

S1 Abortion, 
spontaneous+ (MH)

5143

S2 Husband or spouse 
or wife or partner

64465

S3 Female (MH) 1727620
S4 Experienc* 386327
S5 Parents+ (MH) 82132
S6 S1 AND S2 AND S4 34 10 3 2

S7 S1 AND S3 AND S4 235 34(5) 7(1) 7(1)

S8 S1 AND S4 AND S5 36 9(9) 2(2) 2(2)

Totalt 39 9 8
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Tabell 2. Databassökning i PsycINFO  

() Antal interna dubbletter (()) Antal externa dubbletter. 

Urval  
Steg 4. Urval 1  
I steg fyra sorterades artiklarna genom att granska titel och abstrakt för att se om de svarade mot 
litteraturstudiens syfte. I CINAHL granskades totalt 305 artiklar och 53 artiklar gick vidare till urval 
ett varav 14 artiklar var interna dubbletter. I PsycINFO granskades totalt 363 artiklar där 90 artiklar 
gick vidare till urval ett varav 34 artiklar var interna dubbletter samt 30 artiklar var externa 
dubbletter. Det totala bortfallet i urval ett var 603 artiklar. Flera av artiklarna som exkluderades 
visade redan i titeln att de inte uppfyllde studiens inklusion- och exklusionskriterier. Totalt 
inkluderades 65 artiklar i urval ett. 

Steg 5.  Urval 2 
I steg fem, som ligger till grund för steg sex, lästes 65 artiklar i sin helhet med fokus på metod och 
resultat för att se om det var relevanta artiklar till denna studies syfte. Artiklarna lästes både enskilt 
och tillsammans av uppsatsförfattarna. 

Steg 6.  
I steg sex, urval två, granskades valda artiklar med tidigare nämnda inklusions- och 
exklusionskriterier. Därefter sorterades artiklarna och artiklar som inte svarade på studiens syfte 
exkluderades. Det totala bortfallet i urval två var 54 artiklar, 30 artiklar från CINAHL och 24 
artiklar från PsycINFO. En artikel exkluderades som vid närmare granskning inte hade något 
resultat, andra artiklar svarade inte på syftet om upplevelser av missfall utan var istället riktade mot 

PsycINFO

Sökning Sökord Antal 
träffar

Urval 1 Urval 2 Urval 3

S1 Spontaneous 
abortion+ (SH) 
(Major subject)

683

S2 Miscarriage 1210
S3 Husband or spouse 

or wife or partner
120779

S4 Women 299194
S5 Experienc* 671407
S6 Parents+ (SH) 112577
S7 S1 OR S2 AND S3 

AND S5
113 30((10)) 6((4)) 5((3))

S8 S1 OR S2 AND S4 
AND S5

144 33(16)((12)) 6(2)((4)) 5(2)((3))


S9 S1 OR S2 AND S5 
AND S6

106 27(18)((8)) 3(1)((2)) 2(1)((1))

Totalt 26 2 2
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behandling av missfall. Totalt inkluderades elva artiklar i urval två, varav nio artiklar från databasen 
CINAHL samt två artiklar från databasen PsycINFO.  

Steg 7. 
I steg sju gjordes en kvalitetsgranskning av samtliga elva artiklar från urval två enligt Guide to an 
Overall Critique of a Qualitative Research Report och Guide to an Overall Critique of a 
Quantitative Research Report enligt Polit och Beck (2016). Vid granskningen framgick att en artikel 
saknade tydliga etiska resonemang och exkluderas därför från studien. Totalt inkluderades tio 
artiklar i urval tre varav samtliga var av kvalitativ metod. Åtta artiklar inkluderades från CINAHL 
samt två artiklar från PsycINFO. I steg sju gjordes även en manuell sökning i referenslitteratur till 
de artiklar som inkluderades i urval tre för att få in fler artiklar rörande mäns upplevelser. Genom 
den manuella sökningen inkluderades två kvalitativa artiklar av Horstman et al. (2019) och Meaney 
et al. (2016) i urval tre. Vilket resulterade i ett slutresultat på tolv artiklar. 

Databearbetning  
Steg 8.  
I steg åtta lästes de tolv artiklarna ytterligare en gång, enskilt och tillsammans. Utifrån studiens 
syfte identifierades och färgmarkerades textavsnitt (meningsbärande enheter) i artiklarnas resultat. 
Dessa textavsnitt klipptes ut och jämfördes utifrån likheter och skillnader, för att vidare sorteras in i 
fem kategorier som sedan rubriksattes. En av kategorierna baserades på två underkategorier.  

Steg 9.  
I steg nio sammanställdes materialet med hjälp av de kategorier och underkategorier som framställts 
för att presentera ett resultat. 

Forskningsetiska övervägande 
Enligt Forsberg och Wengström (2016) ska studier avstå från fusk och plagiat eller förvrängning av 
forskningsprocessen. Enligt Polit och Beck (2016) har forskaren en skyldighet att informera 
deltagarna om deras studie och deltagarna har rätt till att när som helst avbryta deltagandet i studien 
utan att ange orsak. Information om deltagande personer i studier ska vara konfidentiell (Polit & 
Beck 2016). Alla resultat som framkom presenterades, det vore oetiskt att enbart ta med resultat och 
artiklar som stödjer uppsatsförfattarnas personliga åsikter. De artiklar som presenteras i resultatet 
innehåller etiska resonemang. Etiska resonemang i denna studie är till exempel att deltagare i 
inkluderade artiklar är anonyma och har fått adekvat information om studien. Lexikon har använts 
för att undvika felaktiga översättningar, citat skrevs på originalspråket för att undvika 
misstolkningar och tidigare förförståelse har lagts undan. 

Resultat 
Resultatet i litteraturstudien var sammanställt utifrån tolv kvalitativa artiklar som alla svarade på 
studiens syfte, sammanställning av artiklarna redovisas i en artikelmatris (se bilaga 1). Artiklarna 
kommer från USA, Pakistan, Kanada, Irland och Australien. Från valda artiklar kunde fem 
kategorier och två underkategorier urskiljas (se figur 2). Kategorin få stöd eller inte få stöd är 
utarbetat från samtliga tolv artiklar. Kategorin sorgen efter en oväntad förlust är utarbetat från åtta 
artiklar. Kategorin påverkan på relationer är utarbetat från fyra artiklar. Kategorin skuld och skam 
är utarbetat från fem artiklar. Kategorin rädslor är utarbetat från fem artiklar. 
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Figur 2. Resultatets fem kategorier med tillhörande underkategorier.  

Få stöd eller inte få stöd 
Få stöd var en central del både under och efter missfallet (Batool & Azam 2016; Mcgee et al. 2018; 
Horstman et al. 2019; Bellhouse et al. 2018; Emond et al. 2019; Bute & Brann 2015; Chavez et al. 
2019; Carolan & Wright 2016; Baird et al. 2018) dock var det inte alla som upplevde att de fick den 
form av stöd de behövde (Baird et al. 2018; Chavez et al. 2019; Emond et al. 2019; Bellhouse et al. 
2018; Batool & Azam 2016; MacWilliams et al. 2016).  

Upplevelser av att inte få stöd  
Frånvaron av stöd bidrog till ökad kritisk ifrågasättning av sig själv hos kvinnorna, de förväntade 
sig att deras partner skulle bekräfta deras gemensamma förlust och sympatisera med dem (Batool & 
Azam 2016). Vissa kvinnor upplevde mindre stödjande upplevelser från sin partner. Några upplevde 
att deras partner inte fullt ut förstod påverkan missfallet haft på dem eller att partnern inte varit helt 
närvarande (Bellhouse et al. 2018; Emond et al 2019). Kvinnor vars partner inte gav sitt fulla stöd 
upplevde att missfallet endast var deras förlust och att barnet enbart tillhörde kvinnan (Batool & 
Azam 2016). En del kvinnor uppgav även att de hade negativa upplevelser av socialt stöd 
(Bellhouse et al. 2018; Batool & Azam 2016; Carolan & Wright 2017), främst att deras sociala 
omgivning inte förstod deras upplevelse och därför hade svårt att sympatisera och stödja kvinnorna 
efter missfallet. Personer i deras närhet var obekväma med att prata om missfallet, de visste inte hur 
de skulle vara ett bra stöd (Bellhouse et al. 2017). En kvinna upplevde att hennes vänner som var 
gravida vid samma tidpunkt när hon fick missfall drog sig undan, de kom inte längre och hälsade på 
och svarade inte i telefon (Batool & Azam 2016). 

Män upplevde att personer i deras omgivning misslyckades att erkänna deras upplevelser eller att 
erbjuda stöd. De diskuterade brist på utrymme att prata om sin upplevelse och var i behov av stöd 
oavsett hur de agerade utåt (Chavez et al. 2019). Det var tydligt att partnern inte fick samma 
utrymme att sörja offentligt (Chavez et al. 2019) och att de inte upplevde samma möjlighet och rätt 
till att prata fritt om upplevelsen som kvinnan hade (Bute & Brann 2015). Majoriteten av männen 
upplevde att deras primära uppgift var att stödja sin partner genom missfallet, ibland motvilligt 
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under tiden de planerade framtida graviditeter (Meaney et al. 2017). Männen försökte vara ett bra 
stöd för sin partner. En man upplevde att han kände sig hjälplös, vad han än försökte göra var det 
inget han kunde göra för att verkligen hjälpa (Chavez. et al 2019). För männen innebar ett missfall 
ofta att de fick sätta sina egna känslor åt sidan för att vara ett stöd till kvinnan (Chavez et al.2019; 
Horstman et al. 2019), en del män kämpade för att vara med och sörja missfallet samtidigt som de 
ville respektera kvinnans fysiska och emotionella trauma och vara kvinnans största stöd (Horstman 
et al. 2019). En man upplevde följande: 

I didn’t realize how much I needed to talk through things and process stuff until after (the 
miscarriage). I was so busy making sure she was okay and putting on that I am strong and can 
be the rock. I can be that person for her because she is going through all this stuff. I’m going 
through it emotionally, but I am there to support her. I experienced the pregnancy through her 
and it’s my job to support her. A lot of my emotional needs got put off because my job was to 
support her and do those things. I really didn’t think a lot about myself until a little further 
along. (Horstman et al. 2019, s.5) 

Det kunde ses brister i den form av stöd sjukhuset kunde bidra med. Par som upplevt missfall på 
akutmottagning upplevde att de kände sig övergivna vid hemgång och inte erbjudits någon 
uppföljning eller information om eventuella känslor och återhämtning efter ett missfall (Baird et al. 
2018; Emond et al. 2019; MacWilliams et al 2016; Watson et al. 2018). I en studie av Baird et al. 
(2018) presenterades även att sjuksköterskor på akutmottagning upplevdes otrevliga och 
fördomsfulla samt att kvinnorna som gick igenom ett missfall ville ha mer stöd fast blev istället 
lämnade ensamma. En kvinna upplevde följande: 

I didn’t have anybody to comfort me, talk to me, explain to me what’s going on, let me know 
that this happened. I didn’t get any of that. I was basically by myself. I had to deal with it by 
myself. It’s like I wasn’t really there. No help. Nobody to talk to, nothing. (Baird et al. 2018, s.
115) 

Likaså hos partnern kunde det finnas brister i erbjudande av stöd från sjuksköterskan (Chavez et al. 
2019). Det kunde även upplevas att sjuksköterskan ansåg det viktigt att partnern var på 
akutmottagningen, dock enbart för att stötta kvinnan. Sjuksköterskan upplevdes ha en fördom om 
att partnern, i detta fall mannen, inte var lika känslig som kvinnan och inte upplevde missfallet lika 
hårt (Emond et al. 2019). Männen upplevde att de blev isolerade från händelsen från kvinnan och 
från sjuksköterskan (Horstman et al. 2019; Chavez et al. 2019) och att de inte blev erbjudna det stöd 
som möjligen behövdes från sjuksköterskan (Chavez et al. 2019). En man beskrev upplevelsen på 
sjukhuset som: “The hospital treats me as luggage that the wife brings” (Chavez et al. 2019, s.7). 

Upplevelser av att få stöd 
Samtidigt som en del upplevde negativitet avseende mötet med sjuksköterskan upplevde andra att 
det enda negativa i vården handlade om miljön, utrymmet (Emond et al. 2019; Meaney et al. 2017), 
tidsbrist (Baird et al. 2018), och administration (Meaney et al. 2017). Det fanns både män och 
kvinnor som var tillfreds med det stöd som gavs på akutmottagningen (Watson et al. 2018; Baird et 
al. 2018; MacWilliams et al. 2016; Chavez et al. 2019; Meaney et al. 2017). I en studie av 
MacWilliams et al. (2016) skildrades hur sjuksköterskor uppmanade par att sörja, bekräftade parets 
förlust och var empatiska i deras handlingar och ord. En man berättade att sjuksköterskan grät 
tillsammans med paret (Chavez et al. 2019). Kvinnor upplevde dessutom att när de fick adekvat 
stöd lindrades deras upplevelse av missfallet (MacWilliams et al. 2016; Baird et al. 2018; Watson et 
al. 2018).  
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Kvinnor upplevde att partnern har varit deras centrala stöd under missfallet (Bellhouse et al. 2018; 
Emond et al. 2019; Carolan & Wright 2017) och att de inte skulle kunnat gå igenom missfallet på 
egen hand (Mcgee et al. 2018). De beskrev hur deras partner varit närvarande både fysiskt och 
psykiskt under händelsen samt under efterkommande graviditeter (Bellhouse et al. 2018; Emond et 
al. 2019). Enligt Mcgee et al. (2018) upplevde en del kvinnor att tron var en viktig del i deras 
återhämtning och att de fann ett stöd i sin tro efter missfallet. Fastän partnern beskrevs som det 
centrala stödet för kvinnan spelade familj och vänner en viktig roll i upplevelsen (Bellhouse et al. 
2018; Batool & Azam 2016; Watson et al. 2018). I en studie av Bellhouse et al. (2018) beskrevs att 
vänner och familj som bekräftade sorgen, visade empati och lyssnade upplevdes som ett positivt 
stöd för kvinnan. En del kvinnor upplevde att andra kvinnor som också genomgått ett missfall 
särskilt förstående och stödjande (Carolan & Wright 2017; Bellhouse et al. 2018). Även män 
upplevde det värdefullt att prata med andra män som gått igenom samma sak. På samma sätt 
upplevdes ur ett par-perspektiv att det var det lättare att finna stöd i andra par som upplevt liknande 
eller samma händelse (Bute & Brann 2015).  

Det upplevdes även lättare att diskutera missfallet med personer i deras närhet som kände till 
graviditeten innan missfallet, de fick bättre fysiskt och emotionellt stöd från dem än de som inte 
hade kännedom om graviditeten (Bute & Brann 2019). I en studie av Meaney et al. (2017) upplevde 
män och kvinnor att missfall inte diskuterades tillräckligt i det offentliga rummet, det var inte förrän 
de själva upplevt ett missfall som de blev medvetna om en historia av missfall i sin egna familj eller 
bland nära vänner. De tvekade ofta på att få formellt stöd genom rådgivning och valde hellre stöd 
från familj, vänner och stödgrupper. 

Sorgen efter en oväntad förlust 
Missfall påverkade både kvinnan och hennes partner, ibland på olika sätt. Flera par upplevde att den 
fysiska upplevelsen enbart tillhörde kvinnan medan den emotionella upplevelsen var något de 
delade (Bute & Brann 2015; Horstman et al. 2019; Meaney et al. 2017). Ett flertal kvinnor upplevde 
att de befann sig i ett stadie av förnekelse under och efter missfallet, att det skett ett misstag och 
någon hade sett fel vid diagnostiseringen (Batool & Azam 2016; Watson et al. 2018). Kvinnor 
upplevde att missfallet började med en initial chock och den fysiska upplevelsen var traumatisk. 
Efter chocken fortsatte symtomen komma, ett flertal beskrev symtom på depression i form av 
förlust av förmåga att fungera, sorg och skuld. Även efter chocken och symtomen avtagit kommer 
något för alltid vara förändrat till följd av missfallet (Mcgee et al. 2019). En kvinna upplevde 
följande: 

You are not going to go on the same, it’s not going to feel the same, you are going to feel 
different, there is a piece of you missing that will always be missing, but you slowly will move 
on. (Mcgee et al. 2016 s.523) 

Kvinnorna upplevde att förväntningar, hopp och drömmar de haft i relation till graviditeten blev 
bestulna av missfallet (Mcgee et al. 2019). Barnet blev en del av kvinnans kropp, när barnet sedan 
utvisades från kvinnans kropp kändes det som en del av hennes kropp tagits ifrån henne. Några 
upplevde att det var som att själen lämnade kroppen. Missfallet kunde påverka kvinnornas identitet 
och deras välbefinnande, de upplevde sig vara sårbara och klandrade sig själva. Upplevelsen 
krossade deras självförtroende, de grät mycket och föredrog att leva isolerat (Batool & Azam 2016) 
medan andra kvinnor föredrog att distrahera sig från förlusten genom arbete och fritidsaktiviteter 
(Watson et al. 2018). Även män höll sig sysselsatta för att klara sig igenom förlusten (Meaney et al. 
2017).    

�14



Av de män som beskrev upplevelserna från sitt perspektiv kunde förnekelse, trauma (Chavez et al. 
2019), förlust och tomhet urskiljas (Horstman et al. 2019; Chavez et al. 2019). I en studie av 
Chavez et al. (2019) beskrev män upplevelsen av ett missfall som den värsta smärtan de gått 
igenom. Flera män upplevde att missfallet var som en förlorad gåva, att de blivit tilldelade något 
som hastigt togs ifrån dem och att de hade förlorat möjligheten att bli en pappa. Missfallet skapade 
en tomhet i deras liv som var omöjligt att fylla och de saknade något som de aldrig haft. Män 
upplevde krav på att vara handlingsinriktade snarare än känslomässiga, därmed undertryckte de sina 
oönskade känslor istället för att bearbeta dem. De upplevde att de var ansedda att fixa problemet 
och skydda sin familj, inte sörja och uttrycka sina känslor. Därav upplevde flera män påtryckning 
att anta en roll som “reparatör” efter missfallet (Horstman et al. 2019).   

Både män och kvinnor upplevde en känsla av förlust, att gå från lyckan över att få ett barn till att 
allt plötsligt rycktes ifrån dem och lämnade kvar ett stort tomrum (Chavez et al. 2019; MacWilliams 
2016; Horstman et al. 2019). Missfallet var något som kvinnan och partnern upplevde tillsammans, 
de hade båda förlorat något. Par upplevde en smärta som aldrig försvann utan bara blev mindre med 
tiden (Bute & Brann 2015; Meaney et al. 2017), dock upplevde par som hade barn sedan tidigare att 
smärtan och oron lindrades av vetskapen att de tidigare kunnat fullfölja en graviditet samt att de 
redan hade ett barn att ge sin kärlek till  (Meaney et al. 2017). 

Påverkan på relationer 
Missfallet kunde ha en påverkan på relationen med sin partner, både positivt och negativt (Batool & 
Azam 2016; Mcgee et al. 2018). Den positiva inverkan kunde resultera i en stärkt relation mellan 
paret och förde dem närmare varandra samt ledde till bättre förståelse mellan dem båda. En kvinna 
upplevde efter missfallet att hennes man blev mer uttrycksfull beträffande kärlek och omtanke samt 
började vårda deras relation på ett moget sätt. Hon upplevde kärlek från sin man på ett sätt han inte 
uttryckt tidigare (Batool & Azam 2016). Den negativa inverkan kunde resultera i att kvinnorna 
kände sig isolerade från sin partner (Mcgee et al. 2018). Missfallet påverkade kvinnorna fysiskt och 
begränsade därför partners förmåga att förstå deras upplevelse fullt ut (Mcgee et al 2018; Watson et 
al. 2018). Män upplevde själva hur de kände sig bortkopplade från sina fruar och själva upplevelsen 
av missfallet. En man upplevde att han inte pratade med sin fru lika mycket efter händelsen (Chavez 
et al. 2019), en annan man upplevde följande:  

I know that it happened for a reason and in the end, everything is going to be okay. My wife and 
I are going to grow stronger as a couple and hopefully never have to endure this again. (Chavez 
et al. 2019 s.10) 

Missfall framställdes som en upplevelse som mestadels påverkade kvinnan vilket kunde skapa en 
klyfta mellan paret och brist på kommunikation förvärrade situationen. Upplevelser av brist på 
empati från mannens sida skapade osäkerhet hos kvinnan och utvecklade en ihållande rädsla för att 
förhållandet skulle gå förlorat (Batool & Azam 2016). En kvinna upplevde att det var ett test 
gällande engagemang av den orsaken att kvinnan gick igenom något som mannen inte kunde 
uppleva, samtidigt som mannen gick igenom något som kvinnan inte kunde uppleva (Watson et al. 
2018).  

Skuld och skam 
Ett flertal kvinnor upplevde skuld över sitt missfall (Mcgee et al. 2018; Carolan & Wright 2016; 
Watson et al. 2018), de ansåg att de var skapade för att föda barn men misslyckats i processen 
(Carolan & Wright 2016) samt att de själva stod ansvariga för missfallet (Mcgee et al. 2018). En del 
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kvinnor upplevde känslor av skuld i den grad att de tvivlade på om de någonsin skulle kunna bli en 
bra mamma (Watson et al. 2018). En kvinna upplevde följande: 

I’ve gone through a lot of guilt about it because it’s [to produce a baby] what your body was 
built to do. So your body was designed to carry a child. It’s kind of the whole make-up of how 
we are designed, and, when you can’t do that, you feel flawed in this very fundamental, 
biological, evolutionary-based way, and it makes you feel less of a women because you can’t do 
what your body was designed to do. (Carolan & Wright 2016, s.149) 

Samtidigt som kvinnorna beskyllde sig själva upplevde de att deras omgivning gjorde detsamma 
(Batool & Azam 2016) genom att uttrycka sig med okänsliga kommentarer och anklaga den som 
genomgått missfall med att deras livsstil och val var orsakande faktorer (Bellhouse et al. 2018). En 
kvinna upplevde att hennes man beskyllde henne för att vara ansvarig för missfallet (Batool & 
Azam 2016). För att undgå negativa anmärkningar om deras missfall valde kvinnor medvetet att 
minska på sina sociala interaktioner (Batool & Azam 2016). En studie av Meaney et al. (2017) 
visade att det fanns bristande kunskap bland kvinnor relaterat till missfall, kvinnor var ofta 
omedvetna om hur vanligt det var och såg det istället som en sällsynt graviditetskomplikation. 
Meaney et al. (2017) menade att bättre information i ett tidigt skede av graviditeten skulle kunnat 
hjälpa kvinnor förbereda sig på att deras graviditet kunde sluta med missfall, vilket i sin tur skulle 
kunnat minimera risken för att de skuldbelägger sig själva om graviditeten slutar i ett missfall. 

Rädslor 
För de flesta som upplevt ett eller flera missfall var rädsla en genomgående känsla under och efter 
upplevelsen. Rädslan kunde uppstå vid onormala blödningar hos kvinnan och behovet av att söka 
vård (Baird et al. 2018; Meaney et al. 2017) samt när kvinnan upplevde graviditeten annorlunda och 
började oroa sig för sitt kommande barn (MacWilliams et al. 2016). Efter missfallet upplevdes 
rädslan som en osäkerhet om vad som kommer hända efteråt, om det skulle påverka senare 
graviditeter samt om det skulle hända igen (Baird et al. 2018; Batool & Azam 2016; Watson et al. 
2018; Meaney et al. 2017). I Bute och Brann (2015) studie upplevdes en skillnad gällande tidpunkt 
att berätta om en ny graviditet för sin omgivning på grund av rädslan att genomgå ytterligare 
missfall. Tidigare hade deltagarna berättat om sin graviditet i första trimestern, efter upplevelser av 
tidigare missfall valde deltagarna istället att berätta i andra trimestern eller när ett livsdugligt foster 
syntes på ultraljudet och graviditeten ansågs säker (Bute & Brann 2015). En del kvinnor valde 
aktivt att avstå från att försöka bli gravida igen (Batool & Azam 2016) eller vågade inte hoppas för 
att slippa uppleva rädslan och sorgen en gång till (Watson et al. 2018). En kvinna upplevde 
följande: 

The biggest hurdle in re-conceiving is the fear. I don’t want to go through this painful phase 
again. I cannot forget the night when I lost my baby … it was heartbreaking news for me that 
my baby was no more. It not only left me empty handed, but I had to bear the physical pain 
while expelling the dead baby. I am scared of future miscarriage. Fear of another miscarriage 
frightens me even during sleep. (Batool & Azam 2016 s.641) 

Män beskrev hur de under efterföljande graviditeter upplevde höga nivåer av ångest, oro och rädsla. 
De upplevde hur de navigerade genom graviditeten genom att sätta upp mål som fokuserade på 
specifika graviditetsveckor, inklusive att den nuvarande graviditeten skulle överstiga förra 
graviditetsveckan när missfallet ägde rum. Vissa upplevde hur dessa åtgärder innebar att de inte helt 
kunde njuta av upplevelsen att vara gravida igen (Meaney et al. 2017). 
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Diskussion 
Syftet med studien var att beskriva kvinnor och deras partners upplevelser av missfall. Resultatet i 
studien konstruerades utifrån tolv kvalitativa artiklar som presenteras i bilaga 1. Fem kategorier 
utformades från artiklar som beskriver olika upplevelser; Få stöd eller inte få stöd, Sorgen efter en 
oväntad förlust, Påverkan på relationer, Skuld och skam samt Rädslor. Kategorin få stöd eller inte 
få stöd presenterades med två tillhörande underkategorier; upplevelser av att inte få stöd och 
upplevelser av att få stöd. 

Resultatdiskussion  
Resultatet av litteraturstudien visade att stöd var ett centralt begrepp när kvinnor och män beskrev 
sina upplevelser av ett missfall och det beskrevs både ur ett positivt och negativt perspektiv, dock 
främst ur ett negativt perspektiv. Detta resultat kan förankras i ytterligare studier. Norrmann-Vigil 
(2015) beskriver att den övervägande majoritet av kvinnor som upplever missfall eller fosterdöd har 
tillgång till nödvändig medicinsk vård för att behandla förlusten och undvika seriösa komplikationer 
gällande hälsan, ändock erbjuds de flesta kvinnor minimalt till inget emotionellt stöd efter förlusten. 
I samma studie beskrivs hur kvinnor uttrycker missnöje med de former av stöd som vården 
tillhandahåller (Norrmann-Vigil 2015). Det är en vanlig missuppfattning att missfall inte har någon 
betydande känslomässig inverkan eftersom det inträffar relativt tidigt i graviditeten. Dock tyder 
forskning på att kvinnor bildar en mental bild av det ofödda barnet och skapar ett band till fostret 
redan från början av graviditeten (Markin 2016) vilket styrker resultatet av litteraturstudien. 
Däremot visar ytterligare en studie att även män kan skapa ett starkt band till sitt ofödda barn (Obst 
& Due 2019). Sjuksköterskor gör ofta samma missuppfattning, de fokuserar på kognitiva och 
handlingsinriktade interventioner och misslyckas att se patienten som en förälder som förlorat ett 
barn (Markin 2016). Vilket också styrker resultatet av litteraturstudien. Det kan ses en skillnad i 
stöd vid missfall och fosterdöd, stödet upplevs vara mindre vid missfall jämfört med fosterdöd då 
missfall ofta får mindre medicinsk vård (Obst & Due 2019). Dock beskriver par som upplevt 
fosterdöd brist på information och stöd samt att de inte fick adekvat omvårdnad (Watson et al. 
2019) vilket är liknande upplevelser av hur missfall beskrivs i litteraturstudiens resultat. Obst och 
Due (2019) tar även upp bristen på bevis för hur graviditetslängden påverkar sorgen. 
Uppsatsförfattarna reflekterar över hur förvånande det är att kvinnor och deras partner inte erbjuds 
bättre emotionellt stöd när befintlig forskning visar att det är en viktig del för att kunna klara sig 
igenom en förlust. 

Resultatet av litteraturstudien visade att både kvinnor och män upplevde en sorg och förlust efter ett 
missfall, lyckan över att få ett barn ersattes med ett tomrum. Det var något de gick igenom 
tillsammans även om den fysiska reaktionen ofta ansågs tillhöra kvinnan. Män antogs dock ofta för 
att vara handlingsinriktade snarare än känslomässiga, därmed undertryckte de sina känslor istället 
för att bearbeta dem. Detta styrks i ytterligare en studie av Obst och Due (2019) som visar att för 
män vars sorg är utmärkande innebär bristen på socialt erkännande att det är svårt att få rätt 
psykologisk återhämtning. De menar också att normativa könsförväntningar kring sorg och 
återhämtning efter ett missfall gör att samhället och männen själva fokuserar på sin partner, snarare 
än på sina egna känslomässiga upplevelser (Obst & Due 2019). 

Resultatet av litteraturstudien visade att kvinnor upplevde känslor av skuld och skam, att de inte var 
gjorda för att bära och föda ett barn. Uppsatsförfattarna anser det viktigt att sjuksköterskan är tydlig 
med att informera kvinnor om att det inte är deras fel att graviditeten slutade i missfall, vilket även 
Nikčević & Nicolaides (2014) visar i en studie där kvinnor upplever det viktigt att få en förklaring 
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till varför missfallet inträffade för att inte beskylla sig själva. Resultatet av litteraturstudien visade 
att samtidigt som skuld och skam kunde kopplas till upplevelsen av missfall förekom även rädslor 
under och efter missfallet hos kvinnan och hennes partner, såväl rädslan över att något var fel som 
rädslan att våga försöka bli gravida igen. Detta styrks av Séjourné et al. (2010) där deltagarna anser 
att rädslan är en komplikation till missfallet och att rädslan över en framtida graviditet tillsammans 
med oro framkallat av missfall ses som den tyngsta av psykologiska komplikationer.  

Resultatet av litteraturstudien styrker Robertsson (2007) som menar att de emotionella aspekterna 
hos en man inte får ta samma plats inom vården som hos en kvinna. Männen upplevde att de blev 
isolerade från händelsen av sjuksköterskan (Horstman et al. 2019; Chavez et al. 2019) och upplevde 
att de inte blev erbjudna det stöd som möjligtvis behövdes (Chavez et al. 2019). Sjuksköterskan 
ansåg det viktigt att partnern var med på akutmottagningen utifrån aspekten att stötta kvinnan. 
Sjuksköterskan hade även fördomar om att partnern inte var lika känslig som kvinnan och inte 
upplevde förlusten lika hårt (Emond et al. 2019). Detta styrks också genom en studie av Obst och 
Due (2019) där män kände sig missnöjda med stöd och information från sjukhuset och upplevde att 
de knappt existerade. Uppsatsförfattarna reflekterar över vikten i att bryta könsnormer i kontext 
med känslor och upplevelser, för att undvika att män inte får ta samma emotionella plats i vården 
som kvinnor och istället behandlas utifrån vad varje individ upplever och inte vad som anses vara 
socialt accepterat.  

Personcentrerad vård är ett viktigt begrepp när missfall diskuteras, par som genomgår eller 
genomgått ett missfall ska vårdas utifrån sina individuella behov och upplevelser. 
Uppsatsförfattarna upplever att personcentrerad vård inte tillämpas i vården vid missfall av den 
orsaken att resultatet av litteraturstudien visade att par upplevde att deras individuella behov inte 
tillgodosågs samt att adekvat omvårdnad inte tillämpades. Även Catlin (2018) menar att 
sjuksköterskor ska ge individualiserat stöd till kvinnor och deras partner samtidigt som de ska 
respektera deras unika behov. Utifrån detta har Catlin (2018) utformat riktlinjer för hur 
sjuksköterskor på akutmottagning ska vårda par som genomgår eller genomgått ett missfall i USA. 
Nuvarande riktlinjer i Sverige riktar sig främst till medicinsk behandling (Svensk förening för 
obstetrik och gynekologi 2011). Uppsatsförfattarna menar att genom att tillämpa Catlin (2018) 
riktlinjer i Sverige kan det hjälpa sjuksköterskan vid bemötande och omvårdnad i samband med 
missfall, för att få en mer personcentrerad vård. Det finns rekommendationer för hur barnmorskor 
ska vårda kvinnor och deras partner efter ett missfall i Sverige (Adolfsson 2009). Uppsatsförfattarna 
anser att dessa rekommendationer även borde sträcka sig till sjuksköterskor på akutmottagning 
eftersom de flesta missfall sker främst där. 

Metoddiskussion  
I litteraturstudien användes fem sökord i CINAHL och sex sökord i PsycINFO. För vissa av 
sökorden saknades ämnesordet och istället fick fritextsökningar tillämpas, vilket kan ses som en 
svaghet då de tenderar att ge för generella sökresultat i relation till det som vill undersökas. Hänsyn 
måste också tas till synonymer och stavningsvarianter vid fritextsökningar. Det finns även fördelar 
med att använda fritextsökningar då det går att hitta de allra senaste studierna som inte blivit 
indexerade än, det kan också vara till hjälp när databasens indexeringsord är för generellt för att 
passa syftet med studien. (Statens beredning för medicinsk och social utvärdering [SBU] 2017). En 
fritextsökning på “miscarriage” användes tillsammans med ämnesordet “spontaneous abortion” i 
PsycINFO för att omfatta ett större område, ämnesordet i sig gav endast 683 träffar. I CINAHL 
användes inte “miscarriage” som fritextsökning då ämnesordet “abortion spontaneous” gav ett 
mycket större antal träffar än i PsycINFO. I CINAHL gjordes först en sökning på “abortion 
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spontaneous+ (MH)” tillsammans med ämnesordet för partner som var “spouses (MH)”, inga 
relevanta artiklar urskiljdes och därför gjordes istället en fritextsökning på “husband or spouse or 
wife or partner” vilket ledde till ett större antal sökresultat. I PsycINFO tillämpades major subject 
på “spontaneous abortion” för att få fram artiklar med tyngdpunkten på nämnt sökord, antalet 
träffar i kombinationssökningarna blev annars mycket stort. I CINAHL var antalet träffar vid 
kombinationssökningarna inte lika stort och major subject tillämpandes därför inte på “abortion 
spontaneous”. Uppsatsförfattarna har i efterhand sett att “miscarriage” ingår i ämnesordet 
“spontaneous abortion”, vilket betyder att fritextsökningen inte behövts och kunde ha resulterat i 
färre antal träffar vid kombinationssökningarna. Uppsatsförfattarna anser dock inte fritextsökningen 
som en svaghet eftersom den gav ett högre antal träffar i sig än vad ämnesordet gav. För att utöka 
sökningarna användes funktionen explode (+) på sökorden “spontaneous abortion” och “parents” i 
båda databaserna. Sökordet “experienc*” söktes med trunkering (*) i båda databaserna för att få 
med alla ändelser av ordet “experience”. Sökningarna i databaserna avgränsades till fem år för att få 
fram aktuell forskning. Enligt SBU (2017) utvecklas riktlinjerna kontinuerligt för hur en studie ska 
genomföras vilket gör att äldre artiklar många gånger är av sämre kvalitet.  

I steg fyra granskades artiklarnas titel och abstrakt (Polit & Beck 2016) och genererade ett bortfall 
på 603 artiklar. Uppsatsförfattarna ansåg att det var lätt att urskilja att de 603 artiklarna inte svarade 
på syftet och inte heller överrensstämde med studiens inklusions- och exklusionskriterier. I detta 
skede fanns en möjlighet att artiklar felaktigt exkluderades ur studien för att relevansen i titel och 
abstrakt inte var uppenbar. I databaserna användes bred sökning genom att både ämnesord och 
fritextord tillämpades, sökningarna utökades med AND och OR samt trunkering användes för att få 
med alla ändelser på ett ord. Genom att göra en bred sökning ökar möjligheten att hitta fler 
relevanta studier, samtidigt är nackdelen att många irrelevanta studier kan fångas i sökningen (SBU 
2017) vilket kan vara en orsak till det stora bortfallet i urval ett.  

En svaghet med studien var dess inklusionskriterier, framförallt kriteriet; artiklar som studerar 
kvinnor och partnerns upplevelser. Det som även omnämndes var att partner inte var relaterat till ett 
specifikt kön, för att inte exkludera homosexuella par. I studien användes dock artiklar där de enbart 
hade heterosexuella deltagare med i sina studier, likaså har den här litteraturstudien bara undersökt 
heterosexuella pars upplevelser. En orsak till att litteraturstudien inte har lyckats inkludera artiklar 
med homosexuella par kan bero på att det finns formella skillnader mellan hetero- och 
homosexuella par samt att homosexualitet antingen är straffbart eller socialt oaccepterat i vissa 
länder (Socialstyrelsen 2015). Forsberg och Wengström (2016) beskriver att en studies 
överförbarhet utgörs av dess trovärdighet och hur generaliserbar den anses vara till populationen. 
Uppsatsförfattarna reflekterar över att samtidigt som det finns aspekter som gör att studiens resultat 
inte är överförbart till en del av populationen är överförbarheten i andra aspekter god därför att det i 
resultatet råder en enighet i stor del hur missfall upplevs obundet av sammanhang.  
Uppsatsförfattarna reflekterar även över hur sjuksköterskan ska kunna arbeta normkritiskt när 
vården till stor del är utformad från det motsatta. I och med detta anser uppsatsförfattarna att 
litteraturstudiens resultat inte är överförbart på alla par.   

Ett annat inklusionkriterium var att artiklarna skulle innehålla någon form av etiskt resonemang. 
Samtliga inkluderade artiklar innehöll etiska resonemang, dock var det inte alla artiklar som hade 
blivit granskade av en etisk kommitté vilket skulle kunna framstå som en svaghet. Polit och Beck 
(2016) skriver att forskare kan utelämna redovisning av studiens etiska överväganden på grund av 
utrymmesskäl, vilket ibland kan göra studien svårtydlig. Istället kan det hittas etiska överväganden i 
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hur studiens datainsamling och insamling av deltagarna gått tillväga. Uppsatsförfattarna anser 
därför att inklusionskriteriet inte är en svaghet.  

Litteraturstudien inkluderade relativt få artiklar om män, de flesta artiklar som berör ämnet riktar 
sig till kvinnors upplevelser. Dessutom var de flesta artiklar som belyste mäns upplevelser 
reviewartiklar och exkluderades därför ur studien. Uppsatsförfattarna anser inte detta som en 
svaghet eftersom de artiklar om män som inkluderades i resultatet uppgav liknande känslor gällande 
upplevelsen oberoende av kontext, vilket ger studien ett resultat som kan ses överförbart till 
populationen. I litteraturstudien inkluderades en artikel av Meaney (2017) som undersökte 
upplevelser av missfall fram till vecka 24 fastän litteraturstudien var menad att exkludera artiklar 
som undersöker missfall som inträffat efter vecka 22. När nämnd artikel lästes igenom kunde det 
dock ses att ingen av deltagarnas missfall inträffat efter vecka 16 vilket gjorde att artikeln trots allt 
kunde inkluderas i studien.  

I steg sju gjordes en manuell sökning för att utöka antalet artiklar i litteraturstudien som undersökte 
mäns upplevelser av missfall. Två artiklar inkluderades från den manuella sökningen, en artikel som 
enbart studerade mäns upplevelser av missfall och en som beskrev både kvinnan och hennes 
partners upplevelser av missfall. Uppsatsförfattarna reflekterar över om detta hade varit nödvändigt 
om fler antal databaser använts i metoden, det kan eventuellt framkommit fler artiklar om 
sökningarna gjorts i tre databaser istället för två.  

Databearbetningen av artiklarna arbetades med i flera omgångar dels enskilt och gemensamt av 
båda uppsatsförfattarna för att resultatet inte skulle bli missvisande och inte heller formas av 
personliga åsikter. Till kategorin få stöd eller inte få stöd skapades två underkategorier för att göra 
det mer lättläst eftersom kategorin innehöll ett omfattande resultat. De vetenskapliga artiklarna som 
inkluderades i litteraturstudiens resultat var genomförda i fem olika länder: USA (n=7), Australien 
(n=1), Pakistan (n=1), Irland (n=1) och Kanada (n=2). Det kan styrka resultatet genom att det talar 
för att ämnet har forskats på globalt samt att likheter i kvinnor och deras partners upplevelser kan 
ses oberoende vilken världsdel de kommer från.  

Slutsats 
Kvinnor och deras partner upplever en sorg och förlust efter ett missfall, det skapar ett tomrum i 
deras liv och tar ifrån dem lyckan över att bli föräldrar. Både kvinnan och partnern är i behov av 
stöd under och efter missfallet, dock fås inte alltid det stöd som behövs. Speciellt män upplever brist 
på stöd och att de blir isolerade från händelsen. Det finns par som upplever att de får 
tillfredsställande stöd vilket hjälper dem klara sig igenom sorgen. Upplevelsen kan beskrivas som 
att kvinnan går igenom något som mannen inte kan uppleva och vice versa, vilket visar att paret 
behöver ha en förståelse för varandra för att inte skapa en klyfta mellan de båda. En god förståelse 
för varandra kan också stärka relationen efter ett missfall. Kvinnor skuldbelägger ofta sig själva för 
att ha orsakat missfallet och anser sig inte vara kapabla att bli en mamma. Både kvinnor och deras 
partner upplever en rädsla och oro över att uppleva ytterligare ett missfall eller inte kunna bli 
gravida på nytt.   

Klinisk betydelse  
I litteraturstudiens resultat framkom att kvinnor och deras partner upplevde en brist i bemötande och 
stöd hos sjuksköterskan, män upplevde att de blev åsidosatta och inte fick ta samma plats 
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emotionellt som kvinnan. Det kan tyda på att det finns bristande kunskap hos sjuksköterskor hur 
missfall påverkar kvinnan och hennes partner samt att det saknas utbildning i hur de ska vara ett bra 
stöd. Denna studie kan ge ökad kunskap och förståelse kring bemötande vid missfall, att varje fall är 
unikt och ska ses till det individuella behovet. 

Förslag till fortsatt forskning  
I litteraturstudiens resultat har det framkommit hur kvinnor och deras partner upplevt en stor sorg i 
samband med deras missfall och att det även finns brister i omvårdnaden runt missfall. Det vore 
därför intressant att undersöka vilken form av stöd kvinnorna och deras partner önskar från 
sjuksköterskan och hur omvårdnaden runt ett missfall kan förbättras utifrån ett personcentrerat 
perspektiv. Vidare vore det även intressant att undersöka partnerns upplevelse av missfall i Sverige 
för att se om upplevelsen för partnern är densamma eller avvikande jämfört med studier 
genomförda i andra länder. Uppsatsförfattarna tycker också att det bör forskas mer på homosexuella 
par och deras upplevelser av ett missfall.  
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Författare, 
årtal, land

Titel Syfte Metod Huvudresultat

Baird, S. et 
al. 

2017 

USA 

Women’s 
experiences 
with early 
pregnancy loss 
in the 
emergency 
room: A 
qualitative 
study

Syftet var att 
förstå orsaken till 
att kvinnor 
besöker 
akutmottagningen 
för vård vid tidig 
graviditet förlust, 
hur de uppfattar 
vården och 
rådgivningen där, 
och deras 
övergripande 
upplevelse under 
och efter besöket.

Datainsamling: 
Semistrukturerade 
intervjuer per telefon. 
Urval: Kvinnor i 
graviditetens 1:a 
trimester (<13 veckor) 
som kom till 
akutmottagningen med 
magsmärtor och 
blödningar rekryterades 
genom 
bekvämlighetsurval.  
Bortfall: 57 kvinnor. 67 
kvinnor med symtom på 
missfall rekryterades i 
steg ett och 10 
intervjuer gjordes på 
kvinnor som genomgick 
ett missfall i steg två. 
Analysmetod: 
Dataanalys gjorde med 
programvaran Dedoose.

Deltagarna hade 
blandade känslor 
om deras 
upplevelser på 
akutmottagningen. 
Många beskrev att 
de upplevde kaos, 
brist på 
information och 
brist på 
känslomässigt stöd 
relaterat till 
missfall på 
akutmottagningen. 
Några deltagare 
kände att de fick 
bra information 
och stöd. 

Batool, S-S. 
& Azam, A. 

2016 

Pakistan  

Miscarriage: 
Emotional 
burden and 
social suffering 
for women in 
Pakistan

Syftet var att 
utforska den 
smärtsamma 
upplevelsen hos 
kvinnor efter 
missfall.

Datainsamling: 
Semistrukturerade 
djupintervjuer med 
öppna frågor. 
Urval: Kvinnor 23-28 år 
som fått missfall med 
första barnet mellan 
vecka 18 och 20 
rekryterades genom 
strategiskt urval. 
Bortfall: 2 kvinnor, 12 
kvinnor kontaktades och 
10 stycken ville delta. 
Analysmetod: 
Förklarande 
fenomenologisk analys.

Deltagarna kände 
en konstant 
psykisk och fysisk 
smärta efter 
missfallet. 
Kulturell 
medvetenhet kan 
vara avgörande vid 
bedömning av 
sjukvårdsbehov av 
hos kvinnor som 
genomgår liknande 
förlust i olika 
länder.



Bellhouse, C. 
et al. 

2018 

Australien

“It’s just one of 
those things 
people don’t 
seem to talk 
about...” 
women’s 
experiences of 
social support 
following 
miscarriage: a 
qualitative 
study.

Syftet var att 
utforska kvinnors 
upplevelser av 
socialt stöd efter 
missfall, i syfte 
att öka 
medvetenheten i 
samhället kring 
kvinnors 
känslomässiga 
behov av stöd 
efter missfall.

Datainsamling: 
Semistrukturerade 
intervjuer per telefon 
eller personligen 
Urval: Kvinnor 18-50 år 
som haft ett missfall 
under de tre senaste 
månaderna upp till 10 
år. De rekryterades 
genom befintliga kända 
nätverk för forskare, 
stödorganisationer för 
missfall samt genom 
snöbollsurval. 15 
kvinnor intervjuades 
innan datamättnad 
bedömdes ha uppnåtts. 
Bortfall: 10 kvinnor. 25 
kvinnor kontaktade 
forskarna, 15 intervjuer 
gjordes. 
Analysmetod: Tematisk 
analys. 

Deltagarna 
rapporterade både 
positiva och 
negativa 
upplevelser av stöd 
efter ett missfall. 
Kvinnornas partner 
identifierades som 
det centrala stödet. 
Även andra 
kvinnor som 
genomgått ett 
missfall uttrycktes 
vara hjälpsamma 
och ett bra stöd. 
Kvinnorna kände 
att det var en 
tystnad runt 
missfall vilket 
leder till känslor av 
isolering och 
ensamhet. 

Bute, J-J. & 
Brann, M. 

2015 

USA 

Co-Ownership 
of Private 
Information in 
the 
Miscarriage 
Context. 

Syftet var att 
utforska en 
upplevelse på 
parnivå och att 
bidra till befintlig 
kommunikationsf
orskning genom 
att studera frågan 
om samägande i 
ett sammanhang 
som involverar en 
gemensam 
stressor

Datainsamling: 
Semistrukturerade 
djupintervjuer ansikte 
mot ansikte eller per 
telefon.  
Urval: Par <18 år som 
genomgått ett missfall 
innan vecka 20 inom de 
tre senaste åren 
rekryterades genom 
stödgrupper, sociala 
nätverk och 
snöbollsurval. 
Bortfall: Inget bortfall 
redovisades. 
Analysmetod: Iterativ 
metod.

Paren beskrev 
missfall som en 
delad men tydlig 
upplevelse där 
båda utövar 
äganderätt av 
informationen. 
Parens 
sekretessregler 
riktade sig till 
frågor gällande 
socialt stöd och 
andras behov av att 
veta om förlusten. 
Paren 
kommunicerade för 
att sätta upp regler 
gällande 
informationen om 
missfallet.



Carolan, M. 
& Wright, R-
J. 

2017 

USA 

Miscarriage at 
advanced 
maternal age 
and the search 
for meaning. 

Syftet var att 
identifiera 
upplevelser av 
missfall som en 
viktig händelse 
för kvinnor över 
35 år och tillåta 
de kvinnor som 
haft den 
upplevelsen ge en 
insikt i hur 
förlusten upplevs 
och tolkas.

Datainsamling: 
Informell interaktiv 
process med 
djupintervjuer, en 
intervjuguide med 
öppna frågor. 
Urval: Kvinnor mellan 
35-47 år som upplevt ett 
missfall innan vecka 20 
inom de senaste två 
åren. 10 kvinnor 
intervjuades innan 
datamättnad bedömdes 
ha uppnåtts.  
Bortfall: Inget bortfall 
redovisades. 
Analysmetod: 
Fenomenologisk analys.

Deltagarna beskrev 
två huvudinnehåll 
utifrån deras 
upplevelser:  
upplevelsen av att 
sörja något som en 
gång var där och 
upplevelsen av 
sökandet efter en 
mening. De 
upplevde missfall 
ur ett fysiskt, 
psykiskt, 
tidsmässigt och 
socialt 
sammanhang. 

Chavez S. 
M. et al.  

2019 

USA 

Men’s 
Experience of 
Miscarriage: A 
Passive 
Phenomenolog
ical Analysis 
of Online Data.

Syftet var att ge 
en röst till de 
levda 
upplevelserna hos 
män vars partner 
har förlorat ett 
barn genom 
missfall.

Datainsamling: 
Sekundär datainsamling 
via publika bloggar, 
chattforum och 
webbforum. 
Urval: 31 män vars 
kvinnor genomgått ett 
missfall. 
Bortfall: Inget bortfall 
redovisades.  
Analysmetod: Passiv 
analys med Colaizzi’s 
fenomenologiska metod.

Deltagarna beskrev 
deras upplevelser 
utifrån fyra 
centrala delar: 
isolering, 
överväldigad, 
skyddande och 
coping. Resultatet 
visar även att 
sjuksköterskor ofta 
inte 
uppmärksammar 
mannen när paret 
går igenom ett 
missfall.



Emond, T. et 
al. 

2019 

Kanada  

Exploring the 
needs of 
parents who 
experience 
miscarriage in 
the emergency 
department: A 
qualitative 
study with 
parents and 
nurses.

Syftet var att 
identifiera 
föräldrars behov, 
isolera de faktorer 
som påverkade 
deras upplevelse 
på en 
akutmottagning, 
och förse 
rekommendatione
r för att förbättra 
vården ur ett 
perspektiv från 
kvinnor, deras 
partner, 
sjuksköterskor 
och 
sjuksköterskornas 
chefer.

Datainsamling: 
Semistrukturerade 
intervjuer ansikte mot 
ansikte.  
Urval: Par >18 år som 
upplevt ett missfall 
innan eller till och med 
vecka 20 senaste tre 
åren och besökt en 
akutmottagning av 
denna anledning 
rekryterades genom 
strategisk urvalsmetod 
tills inga nya ämnen 
rapporterades. 14 par, 
sju sjuksköterskor och 
två sjuksköterskor 
chefer intervjuades.   
Bortfall: Inget bortfall 
redovisades. 
Analysmetod: Category 
analysis. 

Tre kategorier av 
stöd identifierades: 
psykisk, kognitiv 
och känslomässig 
stöd. 
Sjuksköterskor var 
medvetna om den 
känslomässiga 
påverkan vid ett 
missfall men kände 
sig inte tillräckligt 
utbildade för att 
kunna ge optimal 
vård.

Horstman K. 
H. et al.  

2019 

USA 

Men’s Use of 
Metaphors to 
Make Sense of 
Their Spouse’s 
Miscarriage: 
Expanding the 
Communicated 
Sense-Making 
Model.

Syftet var att 
utforska makars 
metaforer av 
missfall som en 
insyn i cis-kön, 
hetrosexuella och 
gifta mäns CSM 
(communicated 
sense-making 
model) av 
missfall.

Datainsamling: 
Protokoll med 
semistrukturerade 
intervjuer med öppna 
frågor per telefon, skype 
eller ansikte mot 
ansikte.  
Urval: Män <18 år som 
haft erfarenhet av 
missfall med en partner 
rekryterades genom 
sociala nätverk, 
stödgrupper och olika 
register. 45 män 
intervjuades.  
Bortfall: Inget bortfall 
redovisades.  
Analysmetod: Owen’s 
tematisk analys.

Deltagarna 
diskuterade ordet 
maskulinitet för att 
förstå sin roll som 
make i 
missfallsprocessen. 
Att vara ett stöd, en 
beskyddare, den 
som reparerar och 
att känna sig som 
en sekundär 
karaktär var 
genomgående hos 
alla deltagarna. En 
utökning av CSM 
modellen föreslås 
genom att lägga till 
metaforer som ett 
nyckelbegrepp.



MacWilliams
, K. et al. 

2016 

Kanada  

Understanding 
the experience 
of miscarriage 
in the 
emergency 
department. 

Syftet var att 
försöka ta itu med 
gapet inom 
litteraturen 
genom att 
utforska 
upplevelserna 
från kvinnor som 
kommer till 
akutmottagningen 
för att behandlas 
för sitt missfall. 

Datainsamling: 
Semistrukturerade 
intervjuer med 
intervjuguide. 
Urval: Kvinnor >18 år 
som erhållit behandling 
på en akutmottagning i 
samband med missfall. 
8 kvinnor intervjuades 
innan datamättnad 
bedömdes ha uppnåtts. 
Bortfall: Inget bortfall 
redovisades. 
Analysmetod: 
Förklarande 
fenomenologisk analys.

Deltagarna beskrev 
upplevelsen av 
missfallet som att 
förlora ett liv eller 
att deras barn dött. 
De fick inte 
tillräckligt med 
stöd på 
akutmottagningen 
och kände sig 
bortprioriterade. 

Mcgee, K. et 
al. 

2018 

USA 

Ambigous 
Loss: 
A 
Phenomenolog
ical 
Exploration of 
women 
seeking 
support 
following 
miscarriage. 

Syftet var att 
utforska missfall 
genom teorin om 
tvetydig förlust. 

Datainsamling: 
Semistrukturerade 
intervjuer med öppna 
frågor. 
Urval: Kvinnor >18 år 
som upplevt missfall 
inom de senaste sju åren 
rekryterades genom 
stödgrupper, kliniker/
sjukhus och 
bekvämlighets 
snöbollsurval. 10 
kvinnor intervjuades    
Bortfall: Tre kvinnor. 13 
potentiella kvinnor 
kontaktade forskarna 
och 10 intervjuer 
bokades in. 
Analysmetod: Induktiv 
och deduktiv kvalitativ 
dataanalys. 

Kvinnorna 
rapporterade 
upplevelser av 
psykologisk 
påverkan 
innefattande chock, 
ångest och 
depressiva 
symtom. Resultatet 
i studien tyder på 
att teorin om 
tvetydig förlust 
inte helt fångar 
upplevelsen av ett 
missfall. 



Meaney, S. et 
al. 

2017 

Irland 

Experience of 
miscarriage: an 
interpretative 
phenomenolog
ical analysis.

Syftet var att 
utforska 
erfarenheterna 
hos dem som 
upplevt ett 
missfall, med 
fokus på män och 
kvinnors 
berättelser om 
missfallet.  

Datainsamling: 
Semistrukturerade 
djupintervjuer ansikte 
mot ansikte eller per 
telefon.   
Urval: Kvinnor och män 
>18 år som genomgått 
ett missfall innan vecka 
24 rekryterades via 
strategiskt urval och 
snöbollsurval. 10 
kvinnor och 6 män 
intervjuades innan 
datamättnad bedömdes 
ha uppnåtts. 
Bortfall: Inget bortfall 
redovisades. 
Analysmetod: 
Förklarande 
fenomenologisk analys.

Deltagarna beskrev 
missfall utifrån 
olika perspektiv: 
att det är en stor 
förlust, att det inte 
diskuteras 
tillräckligt i den 
offentliga sektorn, 
att sjukhusbesök 
ofta haft en negativ 
påverkan. Att hålla 
sig sysselsatt 
hjälpte deltagarna 
med deras coping. 
Om paret hade 
barn sedan innan 
påverkades 
upplevelsens 
inflytande.  

Watson, M-
A. et al. 

2018 

USA 

Journey 
Interrupted: A 
phenomenolog
ical 
exploration of 
miscarriage. 

Syftet var att 
förstå den levda 
upplevelsen av 
kvinnor som 
hanterar en 
oväntad graviditet 
förlust.

Datainsamling: 
Semistrukturerade 
intervjuer med 
intervjuguide per 
telefon.  
Urval: Kvinnor mellan 
25-45 år som upplevt 
missfall innan vecka 20 
inom de senaste fem 
åren rekryterades genom 
snöbollsurval och via 
sociala nätverk och 
stödgrupper. 
Bortfall: Inget bortfall 
redovisades  
Analysmetod: Braun and 
Clarke’s six phases of 
thematic analysis.  

Deltagarna beskrev 
upplevelser som 
tvetydighet, 
sårbarhet och 
traumat av ett 
missfall. Hur 
sökandet av 
erkännande och 
godkännande av de 
emotionella och 
fysiska 
komponenterna av 
en förlust är 
gynnsamma för 
återhämtning och 
för att kunna gå 
vidare. Missfallet 
påverkar även 
yrkeslivet då 
rutinerna störs.


