
          

 
 

 
 
Blekinge Tekniska Högskola 
Sektionen för hälsa 
 

 
 
 
 
KVINNORS LIVSVÄRLD I 
SAMBAND MED MISSFALL 
 
 
 

FRIDA STABLUM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Examensarbete i vårdvetenskap  Examinator Ania Willman 
VO 1309    Handledare Katarina Sjögren 
Sjuksköterskeprogrammet 180 hp  Blekinge Tekniska Högskola 
Mars 2009    Sektionen för hälsa 
    371 79 Karlskrona 



 
 
KVINNORS LIVSVÄRLD I 
SAMBAND MED MISSFALL 
 
 
 
FRIDA STABLUM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stablum, F. Kvinnors livsvärld i samband med missfall.  Examensarbete i 
vårdvetenskap 15 högskolepoäng. Blekinge Tekniska Högskola: Sektionen för 
hälsa, 2009. 
 
En av fyra kvinnor beräknades få missfall innan de fyllt 39 år. Ett missfall kan 
leda till ångest, depression, ilska och förvirring, vilket ger ett upphov till hjälp och 
stöd för att kunna hantera känslorna, dels från anhöriga och dels från 
vårdpersonal. Syftet med studien var att belysa kvinnors livsvärld i samband med 
missfall. Litteraturstudien baserades på åtta vetenskapliga artiklar med kvalitativ 
ansats. Artiklarna bearbetades med induktiv innehållsanalys. Resultatet 
utmynnade i fyra kategorier: ”Förlust”, ”Skuld som kom i sökandet efter orsak”, 
”Sorg, orättvisa och rädsla” samt ”Bearbetning och anpassning”. Dessa kategorier 
innefattade kvinnornas upplevda livsvärld under och efter missfallet. 
Vårdpersonalen hade en viktig roll i att stödja kvinnorna både genom att delge 
information, visa empati och vara närvarande.  
 
Nyckelord: missfall, spontan abort, stöd, upplevelse. 
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INTRODUKTION 
 
Enligt en svensk studie drabbas en av fyra kvinnor av missfall innan de fyllt 39 år 
(Blohm, Fridén & Milsom, 2008). Ett missfall kan leda till ångest, depression, 
vrede, förvirring och isolering (Swanson, 1999). Det är viktigt att bearbeta dessa 
känslor och att kvinnorna känner att de får den hjälp de behöver, dels från 
anhöriga och dels från vårdpersonal (Bagchi & Friedman, 1999). Eftersom 
förekomsten av missfall är förhållandevis vanlig, är det viktigt att kvinnors 
livsvärld uppmärksammas i samband med missfall, så att de kan få adekvat 
bemötande och stöd från vårdpersonal. Begreppet vårdpersonal innefattar i denna 
studie läkare, barnmorskor, sjuksköterskor och undersköterskor. 
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BAKGRUND 
 
En normal graviditet pågår i cirka 40 veckor och delas in i tre perioder, första, 
andra och tredje trimestern. Missfall, det vill säga att fostret stöts ut ur livmodern 
innan det är kapabelt att klara sig utanför kvinnans kropp, räknas som tidiga då de 
sker under den första trimestern (Sundgren, 1992). Foster, som är döda före vecka 
28, definieras i Sverige som missfall. När graviditetens längd inte kan uppskattas 
bedöms det som missfall då fostret är mindre än 35 centimeter, därefter bedöms 
fostret som dödfött (Socialstyrelsen, 1990). Den internationella definitionen av 
missfall är när fostret dött efter utgången av vecka 22 eller foster som är mindre 
än 25 centimeter (WHO, 2009). Enligt Weström, Åberg, Anderberg och 
Andersson (2005), är kromosomavvikelser orsaken till två tredjedelar av alla 
missfall. Vissa infektioner, som exempelvis röda hund samt vissa andra tillstånd 
hos kvinnan som autoimmuna sjukdomar samt hjärt- och njursjukdomar, har visat 
sig kunna öka risken för missfall.  
 
Ett missfall yttrar sig oftast i form av blödning och smärta. Diagnos ställs genom 
ultraljud eller blodprov. Livmodern kan behöva tömmas om fosterhinnor, 
moderkaka eller det döda fostret fortfarande finns kvar. Tömning av livmodern 
kan göras kirurgiskt eller genom att stimulera värkarbetet med hjälp av läkemedel 
(Weström et al, 2005). Enligt Socialstyrelsen (1990) är det möjligt för kvinnor, 
som fått missfall innan vecka 28 löpt ut, att få sitt foster begravt. Kvinnorna ska 
även ges möjlighet till att få fostret undersökt samt ska vårdpersonalen informera 
kvinnorna om vart de ska vända sig vid behov av hjälp och stöd att bearbeta sitt 
missfall. Vissa sjukhus i Sverige har tillgång till en så kallad abortkurator dit 
kvinnorna kan vända sig i efterskedet (Weström et al, 2005).  Psykologisk hjälp 
borde ingå i behandlingsstrategierna efter ett missfall, men så är oftast inte fallet 
(Bagchi & Friedman, 1999; Corbet-Owen & Kruger, 2001; Lee & Slade, 1996; 
Stead, 1996). 
 
Vårdpersonalen har en svår roll, både tidsmässigt och känslomässigt att bemöta 
kvinnor som drabbas av missfall (Weström et al, 2005). Bemötandet spelar en stor 
roll för hur kvinnorna klarar av att hantera situationen, men upplevs ofta som 
dåligt, ovärdigt, obehagligt och förvirrande (Bagchi & Friedman, 1999; Corbet-
Owen & Kruger, 2001; Stead, 1996). Ett bra bemötande kan göra att kvinnorna 
förlikar sig med det som skett, medan ett dåligt bemötande kan få motsatt effekt 
och vara känslomässigt förödande. Grunden i ett bra bemötande är när respekt ges 
och förståelse skapas, genom en inlevelse för motpartens behov och reaktioner 
(Bergh, 2002; Bryant, 2008; Cullberg, 2005; Lee & Slade, 1996; Swanson, 1999). 
Genom att vårdpersonal visar acceptans och förståelse för kvinnorna kan de börja 
inse och acceptera vad som har hänt (Greenberg, 2004; Weström et al, 2005). Det 
är därför viktigt att vårdpersonalen uppmärksammar kvinnornas livsvärld, det vill 
säga, den enskilde individens upplevelse av sin vardagsvärld och dagliga existens 
(Dahlberg, 2002).  
 
Livsvärld 
Upplevelsen av livsvärlden bygger på individens sätt att se, förstå och utforska 
världen eller delar av den (Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud & Fagerberg, 
2003). Människan måste ses som en helhet, eftersom kropp och själ hör samman 
och inte kan eller ska åtskiljas (Dahlberg, Drew & Nyström, 2001). Livsvärlden 
innefattar individens erfarenheter från tidigare händelser, men även nytillkomna 
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sådana (Dahlberg, et al, 2003). Livsvärlden uppmärksammas vanligen först när 
den förändras. Förändringen kan göra att individen får en annan uppfattning och 
erfarenhet, vilket ger ett nytt perspektiv och en ny livsvärld (Dahlberg et al, 2001). 
 
Dahlberg et al (2003) menar att förändringar kan leda till skuld, skam och saknad 
och att individen ofta blir lämnad ensam med dessa känslor. När livsvärlden 
förändras upplever sig individen ofta utsatt och kan ha svårt att uppfatta både 
omvärlden och sig själv. En otrygghet kan växa fram och individen kan ha svårt 
att acceptera sin nya situation. Trygghet kan fås genom en mellanmänsklig 
relation. Individens upplevda behov av vårdrelationen kan inte visa sig förrän 
förståelse infunnit sig, eftersom vårdpersonalen annars inte kan se och förstå vilka 
behov individen har.  
 
Det är livsvärlden som enligt Dahlberg et al (2003) lägger grunden till vårdandet. 
Vårdpersonalen bör ha en öppenhet och försöka vara känsliga och mottagliga för 
individens livsvärld och vilja bli delaktiga i individens upplevelser. 
Vårdpersonalen måste också visa respekt och försöka vara ödmjuka och 
följsamma för att kunna bli delaktiga. Förståelse är ett nödvändigt redskap för att 
vårdpersonalen ska kunna hjälpa individen (a.a). För att få en bärande vårdrelation 
med förståelse som grund måste vårdpersonalen ha en äkta intention att vilja 
bekräfta, relatera till och bejaka individens livsvärld (Dahlberg, 1997). Det åligger 
således vårdpersonalen att reflektera över individens livsvärld, för att upptäcka 
behov och finna empati för den andres upplevelser (Dahlberg et al, 2003).  
 
För vårdpersonalen är det en utmaning att upptäcka och utforska individens 
livsvärld. Det är lätt att ta vissa saker för givet och förbise för individen viktiga 
ting. Upplevelsen av den andra partens livsvärld blir en tolkning, och därför aldrig 
helt sann för motparten, då den inte går att helt och fullt göras sanningsenlig för 
den som inte befinner sig i den. Tolkningen kan dock göras så nära det går att 
komma, exempelvis genom att belysa individernas egna utsagor gällande sin 
upplevda livsvärld (Dahlberg et al, 2001; Todres, Galvin & Dahlberg, 2007). 
 
Kvinnornas upplevda livsvärld i samband med ett missfall 
Vid nyheten om en önskad graviditet beskriver många kvinnor sitt tillstånd som 
att befinna sig i extas och som ett bevis på kärlek mellan man och kvinna (Corbet- 
Owen & Kruger, 2001). Weström et al (2005) menar att eftersom kvinnorna bär 
barnet, kan de se missfallet som ett misslyckande, och uppleva det som en förlust 
av sin kvinnlighet.  
 
Enligt Cullberg (2006) är det vanligt att kvinnlighet kopplas till förmågan att föda 
barn. Förlusten av identitet och känslor som att misslyckas kan försätta kvinnorna 
i en kris. En kris kännetecknas av ångest och rädsla, som brukar leda till att den 
drabbade desperat söker efter mening med det inträffade. Förloppet påbörjas i en 
chockfas när förändringen av livsvärlden sker. Verkligheten stängs ute, och det är 
vanligt att personen inte minns vad som har hänt. Reaktionerna som följer brukar 
innefatta att den drabbade gång på gång frågar sig varför detta har skett. Känslor 
som orättvisa och skuld uppträder ofta, så även förnekelse för det inträffade. 
Depressiva känslor och sorg inträffar först när händelsen bearbetas. Genom 
bearbetning kan individen till slut nå nyorienteringsfasen, och acceptera 
förändringen, känna mening och återfå kontrollen över sig själv. 
Enligt Socialstyrelsen (1982) ska individen få individuell information om sitt 
hälsotillstånd, diagnos och behandling så långt det är möjligt. När kvinnorna 
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upplever att de inte får någon förklaring till missfallet, börjar de ifrågasätta och 
skuldbelägga sig själva (Corbet-Owen & Kruger, 2001). Cullberg (2005) förklarar 
känslan av skuld som en konsekvens av att ha skadat sig själv eller någon annan, 
vilket kan leda till ångest och depression. Sorgen över missfallet kan i sig vara en 
utlösande faktor för depression. När individen upplever en känslomässig smärta, 
efter en förlust av någon eller något, definieras det som sorg. Bryant (2008) menar 
att vårdpersonalen ska vara uppmärksam på att sorg kan ligga på olika 
känslomässiga nivåer. Förnekelse, ilska, depression eller acceptans är känslor som 
kan bero på individuella uppfattningar av sorg och hur långt i bearbetningen 
kvinnorna har kommit. Kvinnorna blir dessutom mer sårbara för depression om de 
har upplevt andra traumatiska händelser i livet eller har få sociala kontakter och 
dåligt stöd från omgivningen, vilket Cullberg (2005) benämner som 
sårbarhetsfaktorer. Depression i samband med missfall, även tidiga sådana, är 
förhållandevis vanligt förekommande (Cullberg 2006; Klier, Geller & 
Neugebauer, 1999; Swanson, 1999). Det kan vara svårt för omgivningen att 
acceptera och förstå denna sorg, speciellt om den inte ger sig till känna i samband 
med missfallet utan kommer senare (Cullberg, 2006; Klier et al, 1999).  
  
Todres et al (2007) menar, att förståelse för individens livsvärld kan bli central i 
omvårdnaden genom att fler kvalitativa studier görs (a.a.). Den kvalitativa 
forskningen, rörande kvinnors upplevelse av missfall, är dock begränsad. Det 
finns tydliga tecken på att kvinnorna behöver uppföljning och stöd, men det 
saknas strategier för detta (Abboud & Liamputtong, 2005; Bagchi & Friedman, 
1999; Klier et al, 1999; Swanson, 1999). Dahlberg (2002) anser, att individens 
behov av hjälp och stöd måste medvetandegöras, vilket kan åstadkommas genom 
att uppmärksamma deras egna berättelser. Vårdpersonalen kan på så vis få en 
ökad förståelse och en djupare kunskap om individens livsvärld.  
 

SYFTE 
 
Syftet med studien var att beskriva kvinnors livsvärld i samband med missfall.  
  

METOD 
 
En litteraturstudie med kvalitativ ansats valdes, där vetenskapliga artiklar 
granskades. En litteraturstudie baseras på att sammanställa resultat från tidigare 
forskning. En kvalitativ ansats syftar till att tolka, förklara, beskriva och förstå 
individens subjektiva upplevelser av omvärlden (Forsberg & Wengström, 2003). 
Definitionen av en vetenskaplig artikel är att den ska redovisa ny kunskap, följa 
ett givet format och ha granskats och bedömts av expertis inom området. 
Expertisen bedömer om det framkommit nya kunskaper i och med artikeln, om 
god forskning genomförts och om presentationen av forskningen är bra. Artikeln 
ska även presenteras på engelska för att nå en bredare målgrupp (Friberg, 2006).  
 
Enligt Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006) har den kvalitativa ansatsen använts 
i studier i mer än 50 år, men har inte fått något gehör förrän under senare år. Detta 
beror på att sjukvården idag har större behov av forskning som lyfter fram 
människan som en helhet. Den kvalitativa ansatsen kan användas för att studera 
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olika infallsvinklar både ur patientens och vårdpersonalens synvinkel genom att 
beskriva deras tyckanden, behov, erfarenheter, önskemål och värderingar.  
 
Datainsamling och urval 
Artikelsökningarna gjordes med hjälp av databaserna: CINAHL, Elin@ Blekinge, 
PsycInfo och PubMed.  Dessa databaser behandlar olika ämnesområden, inom 
både omvårdnad, psykiatri och medicin. Fritextsökningar och sökningar på ord 
tagna ur Swedish MeSH gjordes utifrån det formulerade syftet. Först gjordes 
sökningar på enstaka ord och därefter användes de Booleska sökoperatörerna OR 
och AND för att kombinera sökorden på olika sätt. OR användes för att bredda 
området, medan AND användes för att inrikta sökningen till ett avgränsat område 
(Willman et al, 2006). Detta gjordes för att undvika artiklar som ej var relevanta 
för studiens syfte. Sökorden som bestämdes utifrån det formulerade syftet var: 
missfall, spontan abort, stöd och upplevelse. Dessa sökord översattes på svenska 
MeSH och resulterade i följande engelska MeSH-termer: Abortion, Spontaneous 
och Support, Psychosocial. Experience och Miscarriage fanns inte som MeSH- 
termer utan översatts direkt från svenska till engelska. Sökträffarna finns att se i 
bilaga 1.  
 
Inklusionkriterierna innefattade vetenskapligt granskade artiklar publicerade från 
år 1999, med en kvalitativ forskningsansats. De skulle vara skrivna på engelska 
och behandla kvinnors upplevelse vid missfall. Missfallet skulle ha skett innan 
vecka 22 löpt ut, vilket är den internationella definitionen. För att göra urvalet 
större baserades studien på den internationella beteckningen. 
Exklusionskriterierna innefattade kvantitativa studier, kvinnor som hade fått 
dödfödda foster och mäns och/ eller familjens upplevelser av ett missfall.  
 
Artklarna valdes sedan ut genom två urval. I det första urvalet sållades artiklar ut 
från 268 till 23 stycken artiklar. Urvalet baserades på att först läsa rubrik, om 
denna passade syftet lästes även abstract. I urval två lästes resultatet i de 23 
artiklarna. Åtta artiklar hade en resultatdel som svarade mot studiens syfte, och 
behölls (urvalet finns att se i bilaga 1). De granskades ytterligare och 
kvalitetsbedömdes utifrån kvalitetsbedömningsprotokollet enligt Willman, Stoltz 
och Bahtsevani (2006), som finns i bilaga 2. Detta gjordes för att värdera om 
artiklarna var vetenskapliga. De artiklar som hade en god metodik, innehållande 
väl beskriven data- och analysmetod samt resultatdel, bedömdes ha en bra 
tillförlitlighet och hög kvalité. De åtta artiklarna ansågs ha hög kvalité och 
användes för fortsatt analys. 
 
Analysmetod 
För att skaffa förståelse för tillvägagångssättet för hur en kvalitativ 
innehållsanalys går till, lästes dels Burnard (1996) och dels Graneheim och 
Lundman (2008). Innehållsanalysen valdes slutligen att baseras på Graneheim och 
Lundmans (2008) tolkning av innehållsanalys med en induktiv metodologisk 
ansats. En induktiv metodologisk ansats innebär att litteraturstudien syftar till att 
se problemet ur betraktarens ögon, vilket svarade bra mot studiens syfte. 
Innehållsanalysen som gjordes var manifest, vilket innebär att texten inte är 
tolkad, utan användes som den uppenbarade sig (Graneheim & Lundman, 2008). 
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Analysen gjordes i följande steg: 
 

• Läsning: I första steget lästes de valda artiklarna i sin helhet, upprepade 
gånger, för att få en överblick och bekanta sig med materialet. Därefter 
lästes resultatdelen in ytterligare. 
 

• Markeringar och meningsenheter: Relevanta stycken som hörde samman 
med syftet markerades, och därefter plockades meningsbärande enheter ut 
från artiklarna. En meningsenhet är ord som relaterar till varandra och som 
har ett budskap. De meningsenheter som hade ett buskap som förhöll sig 
till studiens syfte plockades ut, vilket till största del var citat från 
kvinnornas egna upplevelser. Meningsenheterna översattes till svenska, 
och skrevs ner i tabeller. Därefter kondenserades de. 
 

• Kondensering, kodning, underunderkategorier och kategorier: 
Kondenseringen gjordes för att få en mer lätthanterlig text. 
Meningsenheterna kortades således ner, men innehållsmässigt behöll de 
samma innebörd. De kondenserade meningsenheterna kodades och 
grupperades in i underkategorier som återspeglade det viktiga i 
meningsenheterna. Underkategorierna blev sedan sammansatta i olika 
kategorier. Kategoriseringen användes för att skapa en beskrivning av 
innehållet, och svarade på frågan ”Vad?”, och gav rubriker till data 
(Graneheim & Lundman, 2008). För exempel på analysförfarandet, se 
bilaga 4.  
 

RESULTAT 
 
I resultatredovisningen ingick totalt åtta artiklar (se bilaga 3), varav en var från 
Sverige, en från Israel, en från USA och fem från Storbritannien. I sju av 
artiklarna hade forskarna enbart använt kvalitativ ansats vid dataanalysen, och en 
hade analyserats både med kvalitativ och kvantitativ ansats. För analysen hade 
forskarna använt sig av fenomenologisk metod, grounded theory eller 
innehållsanalys. Efter att ha genomfört den manifesta innehållsanalysen 
formulerades fyra kategorier. Dessa var: ”Förlust”, ”Skuld som kom i sökandet 
efter orsak”, ”Sorg, orättvisa och rädsla” och ”Bearbetning och anpassning”. 
 
Förlust 
En plötslig oro började komma över en del kvinnor och de förstod att något var 
fel. För de kvinnor som tidigare hade fått barn, sattes upplevelsen i samband med 
tidigare graviditet. När de insåg att denna graviditet inte var som föregående, kom 
de ofta fram till att något inte var som det skulle. Försvinnande av 
graviditetssymtom, blödning eller smärta gav ofta bekräftelse på oron (Adolfsson, 
Larsson, Wijma & Berterö, 2004; Maker & Ogden, 2003; Simmons, Singh, 
Maconochie, Doyle & Green, 2006). De kvinnor som tog kontakt med 
mödravårdcentralen (MVC) vid misstanke om missfall upplevde att deras oro 
ignorerades. När vårdpersonalen inte tog kvinnornas symtom på allvar och ville 
avvakta, tolkades detta negativt och frustrerande. Mottagandet beskrevs som 
omänskligt och kvinnorna upplevde att de inte var en prioriterad patientgrupp 
(Adolfsson et al, 2004; Gerber- Epstein, Leichtentritt & Benyamini, 2007; 
Simmons et al, 2006).  
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”I spotted/bled continually throughout the 10 weeks of pregnancy- very upsetting 
and stressful. /…/ (Doc wouldn´t send me for an early scan until I pleaded at 10 
weeks).” (s 1941) 
    (Simmons et al, 2006) 
För de kvinnor, som inte visste om graviditeten, kom missfallet som en chock. 
Okunskapen om graviditeten ansågs av en del som bra, eftersom känslorna över 
fostret inte var lika närvarande som kvinnorna antog att det skulle ha varit om de 
haft vetskap om graviditeten (Simmons et al, 2006). Vissa kvinnor skyddade sig 
genom att förneka misstanken om missfall. De ville inte överge hoppet om att 
fostret var vid liv förrän det var säkerhetsställt att det hade dött (Maker & Ogden, 
2003).  
 
De kvinnor som var helt ovetande om att fostret dött, upplevde förväntan och 
glädje inför kontrollundersökningen. Denna förväntansfulla och sorglösa känsla 
förbyttes mot förskräckelse och ångest då vårdpersonalen fann att fostret var dött 
eller inte längre fanns kvar i livmodern. Besked gavs i många fall när kvinnorna 
fortfarande låg kvar i undersökningsstolen, vilket upplevdes som chockartat 
(Adolfsson et al, 2004; Gerber-Epstein et al, 2007). Kvinnorna var skärrade av 
nyheten och kände sig inte delaktiga i händelseförloppet. De upplevde sig 
negligerade under undersökningarna, eftersom vårdpersonalen endast pratade med 
varandra (Adolfsson et al, 2004; Wong, Crawford, Gask & Grinyer, 2003).  
 
Efter upptäckten beskrev ett flertal kvinnor att deras värld rasade samman 
(Adolfsson et al, 2004; Gerber-Epstein et al, 2007). För de kvinnor som 
fortfarande hade det döda fostret kvar i livmodern, beskrevs tiden innan fostret 
kom ut som förvirrande. Många kvinnor kände sig ambivalenta. De upplevde det 
döda fostret som mycket obehagligt och ville få ut det ur livmodern, samtidigt 
ville de inte att någon skulle röra det (Gerber-Epstein et al, 2007; Smith, Frost, 
Levitas, Bradley & Garcia, 2006). Väntan på behandling skildrades som 
mardrömslik, eftersom kontrollen över kroppen upplevdes ha försvunnit och de 
kände att kroppen hade svikit dem (Gerber-Epstein et al, 2007).  
 
Flera studier vittnar om att kvinnorna, som genomgick den medicinska 
behandlingen, inte fick tillräcklig information angående hur missfallet skulle gå 
till (Gerber-Epstein et al, 2007; Simmons et al, 2006; Tsartsara & Johnson, 2002; 
Wong et al, 2003). I samband med behandlingen kände sig kvinnorna utsatta. De 
kände sig exploaterade genom att ingen tog hänsyn till deras integritet, varken 
psykiskt eller fysiskt. Ingen kom för att tala med dem, ge dem information om vad 
som skedde, eller för att uttrycka empati eller medmänsklighet (Gerber- Epstein et 
al, 2007). Kvinnorna uppfattade att vårdpersonalen behandlade dem som objekt, 
som var redo att slussas ut från sjukhuset så fort det fysiska problemet var ur 
världen (Gerber-Epstein et al, 2007; Smith et al, 2006). 
 
För de kvinnor som kom i kontakt med speciella missfallsavdelningar var 
upplevelsen mer positiv. De fick en annan typ av förståelse för sina behov och 
kände att de kunde vara sig själva. Förlusten mottogs annorlunda när de blev 
erbjudna stöd och rådgivning. Empati samt reflektion över kvinnornas situation 
skapade trygghet, likaså att vårdpersonalen var tillgänglig. Kvinnorna definierade 
ett gott bemötande när det fanns någon där och som lyssnade. För de som inte 
kom i kontakt med dessa specialiserade avdelningarna, uppfattades bemötandet 
inte lika positivt. Omhändertagandet upplevdes ofta som dåligt, då vårdpersonalen 
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inte visade omtanke eller kommunicerade med dem (Tsartsara & Johnson, 2002). 
Kvinnorna ville oftast inte att vårdpersonalen benämnde deras barn som embryo 
eller foster, eftersom det var ett barn för dem. De sökte efter ett erkännande på sin 
förlust från vårdpersonalen, men menade att sistnämnda, saknade förståelse för 
hur mycket barnet betydde för dem och hur efterlängtat det var (Adolfsson et al, 
2004; Simmons et al, 2006; Tsartsara & Johnson, 2002).  
 
Skuld som kom i sökandet efter orsak 
Kvinnorna beskrev förutom starka känslor av förlust, även skuld och skam efter 
missfallet. Missfallet upplevdes många gånger som ett misslyckande, kvinnorna 
kände sig skyldiga till att ha svikit både sig själva och människor i sin omgivning 
(Adolfsson et al, 2004; Wong et al, 2003).   
 
Tsartsara och Johnson (2002) och Wong et al (2003) fann, att kvinnorna upplevde 
att de inte hade fått någon rimlig förklaring till missfallet. Det var inte ovanligt att 
för lite information eller svårtolkad sådan var en vanlig orsak till de uppkomna 
skuldkänslorna (Adolfsson et al, 2004; Tsartsara & Johnson, 2002; Wong et al, 
2003). Kvinnorna berättade om den chock de hade upplevt när beskedet kom. 
Chocken gjorde att de inte kom ihåg eller förstod vad varken de själva eller 
vårdpersonalen sa. De var så förtvivlade att de inte kunde ställa de frågor de 
behövde få svar på. Frågorna kom istället hemma, där det inte fanns någon som 
kunde svara (Adolfsson et al, 2004; Wong et al, 2003).  
 
Det fanns även kvinnor som accepterade att de inte fick någon förklaring. De 
menade att de ibland måste godta att en förklaring inte alltid finns. Dock tyckte de 
flesta att de gavs för generella och veka förklaringar när vårdpersonalen menade 
att missfall är vanligt förekommande och drabbar ett stort antal kvinnor (Simmons 
et al, 2006; Tsartsara & Johnson, 2002; Wong et al, 2003). Kvinnorna ville bli 
tillfrågade om de önskade utreda orsaken till missfallet och de upplevde att 
information samt en noggrann förklaring, skulle hjälpt dem att må bättre och gå 
vidare i livet (Tsartsara & Johnson, 2002).  
 
I Tsartsara och Johnson (2002) fick en av kvinnorna svaret att missfallet möjligen 
kunde bero på hennes ålder. Detta spädde endast på känslan av att ha misslyckats 
och svaret upplevdes som ett bevis på att det var godtagbart att skulbelägga sig 
själv.  
 
Några av kvinnorna funderade på om det kunde ha varit något fel på fostret, men 
ville oftast inte skylla ifrån sig, eftersom felet även kunde ligga hos dem. När 
kvinnorna inte ansåg sig ha fått en tillräcklig förklaring, sökte de förklaringar som 
ofta kopplades till den egna livsstilen och faktorer som stress, övervikt, rökning, 
matvanor och fysisk träning (Adolfsson et al, 2004; Simmons et al, 2006; Wong et 
al, 2003). Några funderade på om orsaken möjligen låg i kvalitén på deras ägg 
eller om deras hormonproduktion varit för hög eller för låg (Maker och Ogden, 
2003; Tsartsara & Johnson, 2002). Andra kunde känna skuld för att de inte sörjt 
lika mycket som omgivningen förväntat sig eller för att barnet inte var tillräckligt 
önskat (Adolfsson et al, 2004; Wong et al, 2003). Missfallet kunde även ses som 
en bestraffning (Adolfsson et al, 2004):  
 
”The miscarriage occurred of course as a punishment for my two early abortions. 
God or someone else does not find me good enough as a mother.” (s 555) 
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För att eliminera de påträngande skuldkänslorna beskrevs bristande förberedelser 
eller okunskap om graviditeten som tänkbara orsaker till missfallet. Okunskapen 
ledde dem till ohälsosamma och enligt dem själva, omoraliska val av handlingar 
som de inte skulle ha gjort om graviditeten varit känd. De kvinnor, som 
bortförklarade skulden, hade likartade förklaringar som de kvinnor som tog på sig 
skulden, exempelvis alkoholkonsumtion, men de kunde även beskylla andra ting, 
såsom ett tungt och stressfyllt jobb (Maker & Ogden, 2003; Simmons et al, 2006).  
 
Sorg, orättvisa och rädsla 
Tiden efter missfallet beskrev nästan alla kvinnorna som traumatisk, chockartad, 
mörk, kall, tom och ensam (Adolfsson et al, 2004; Gerber-Epstein et al, 2007; 
Simmons et al, 2006).  
 
"I don't know, it's terrible, it was everything, everything I'd thought, everything 
I'd dreamt, which was to be fulfilled, and then suddenly everything was gone. I felt 
empty."(s 550) 
    (Adolfsson et al, 2004) 
 
När kvinnorna återigen kom tillbaka till verkligheten, var de mycket nedstämda 
och livet kändes orättvist och hopplöst (Adolfsson et al, 2004; Gerber-Epstein et 
al, 2007; Swanson et al, 2007). Besvikelsen över att inte ha blivit mamma vilket 
många kvinnor hade drömt om, var stor. Smärtsamma minnen, rädsla, ångest och 
skuld, ledde i många fall till en nedåtgående spiral, som var svår att hejda 
(Adolfsson et al, 2004; Gerber- Epstein et al, 2007; Swanson, Connor, Jolley, 
Pettinato & Wang, 2007). Vissa ville inte prata, andra önskade att dö eller gömma 
sig under täcket. Många kände att de förlorade kontrollen över sig själva, att de 
var vilsna och rädda. Bristande energi och koncentrationsförmåga gjorde det svårt 
att återgå till arbetet (Adolfsson et al, 2004; Gerber-Epstein et al, 2007; Swanson 
et al, 2007). Kvinnorna kunde i vissa fall även känna ilska, eftersom de ansåg att 
det var en rättighet att bli mor pågrund av att de var kvinnor (Simmons et al, 
2006). I en period av sorg ansåg vissa kvinnor att de varit egocentriska eftersom 
de hade stängt in sig och inte orkat eller velat komma i kontakt med andra 
(Swanson et al, 2007).  
 
Kvinnornas egna funderingar om varför de upplevt sorgen så stark var ofta 
kopplade till de höga förväntningarna de hade på framtiden med barnet. Med 
samma anledning försvarade de sin sorg. Kvinnorna upplevde ofta att andra inte 
kunde förstå att deras sorg var så stor efter ett missfall. Därför blev 
förväntningarna även en förklaring till dem som ifrågasatte sorgen. Kvinnorna 
hade själva inte heller trott att ett missfall kunde innebära så mycket nedstämdhet 
och sorg (Adolfsson et al, 2004; Gerber-Epstein et al, 2007).  
 
Sorg, avund och minnen som återigen blev smärtsamma, beskrevs ofta i mötet 
med kvinnor som upplevde en lyckad graviditet. Kvinnorna försökte ofta att 
undvika att komma i kontakt med gravida, vilket var svårt eftersom de mötte dem 
överallt (Adolfsson et al, 2004: Gerber-Epstein et al, 2007; Simmons et al, 2006; 
Swanson et al, 2007; Tsartsara & Johnson, 2002). Förutom rädslan att möta 
gravida, var kvinnornas största farhåga att i framtiden inte kunna få barn 
(Adolfsson et al, 2004; Gerber-Epstein et al, 2007; Maker & Ogden, 2003; 
Swanson et al, 2007)  
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”/.../ I signed that I knew I might have a hole in the womb and could have some 
damage, and it could be the first and the last time I got pregnant.//” (s 13) 

 
(Gerber-Epstein et al, 2007) 

När kvinnorna funderade på kommande graviditet, antog de att den skulle präglas 
av en enorm rädsla, speciellt den första tiden. Någon upplevde ångest i samband 
med tankar på sin ålder och menade att hon skulle ha varit mer aktiv i sina försök 
att få barn när hon var yngre. De kvinnor, som inte än fått barn, upplevde en 
väldig press och stress över att inte ha blivit föräldrar än. Förväntningarna, både 
från kvinnorna själva, men även från omgivningen, gjorde att kvinnorna tyckte det 
var påfrestande och jobbigt. Stressen förvärrades och självförtroendet minskade 
efter missfallet. Speciellt utsatta var de kvinnor som hade fått upprepade missfall. 
Tankar på att drabbas av en ytterligare förlust skapade ångest (Adolfsson et al, 
2004; Maker & Ogden, 2003; Swanson et al, 2007). Ångestkänslorna försvann 
successivt, och efter några månader vågade merparten av kvinnorna försiktigt 
våga hoppas på en ny graviditet (Swanson et al, 2007). 
 
Bearbetning och anpassning 
Vårdpersonalens bemötande spelade en stor roll för kvinnornas bearbetning av 
sorgen, genom att deras behov av information och medmänskligt stöd 
uppmärksammades (Tsartsara & Johnsons, 2002). Kvinnorna upplevde, att ett bra 
psykologiskt mottagande minskade den smärtsamma upplevelsen av missfallet, 
minimerade stressen och sorgen samt ökade känslan av kontroll (Smith et al, 
2006; Tsartsara & Johnson, 2002). Kvinnorna ville gärna att någon skulle se att de 
hade åstadkommit något i och med graviditeten. De upplevde att kvinnor med 
fullgången graviditet fick ett barn som belöning, men de fick inte något (Tsartsara 
& Johnson, 2002). 
 
Många av kvinnorna upplevde, att den första tiden efter missfallet var känslosam 
på grund av alla hormoner i kroppen. Insikten kom för vissa kvinnor inte förrän 
flera veckor efter genomgått missfall. Det var först då som kvinnorna var i behov 
av att bearbeta känslor som frustration, ilska och sorg. Kvinnorna drog sig dock 
för att kontakta sjukvården, eftersom uppföljningstider inte var någon rutin 
(Maker & Ogden, 2003; Swanson et al, 2007; Wong et al, 2003). Många upplevde 
att det skulle ha hjälpt med en uppföljning för att få rådgivning angående det 
bristande intresset för sex efter missfallet. Vissa kvinnor hävdade även att en 
uppföljning vore bra både för att kunna upptäcka tidiga tecken på exempelvis 
depression, så att de tidigt skulle kunna få professionell hjälp. Kvinnorna hade ett 
stort behov av att få svar på frågor som uppkommit efter missfallet, samt att få 
bekräftelse på att de inte skulle klandra sig själva för det som hade hänt. De 
efterfrågade uppföljning för att kunna bearbeta, acceptera och gå vidare efter 
missfallet (Adolfsson et al, 2004; Simmons et al, 2006; Tsartsara och Johnson, 
2002; Wong et al, 2003).  
 
Kvinnornas livlinor blev istället deras anhöriga och upplevelsen av missfallet blev 
inte lika tungt att hantera när den delades med andra (Gerber-Epstein et al, 2007; 
Maker & Oden, 2003; Wong et al, 2003). Vissa kvinnor var därför glada för att de 
hade berättat om graviditeten och menade att omgivningen hade varit delaktig 
från början och kunde på så sätt lättare förstå sorgen. I andra fall kunde kvinnorna 
känna att omgivningen inte alltid förstod, när de exempelvis menade att det var 
bara att försöka bli gravid igen. Samtal med närstående uppgavs oftast ge lugn. 
Kontakt med kvinnor som tidigare genomgått missfall, upplevdes många gånger 
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som den bästa hjälpen eftersom de kände mest förståelse (Maker & Ogden, 2003). 
I vissa fall stärktes också relationen till partnern. När partnern var förstående och 
stöttande kunde relationen utvecklas till det bättre. Relationen kunde också gå i 
botten på grund av missfallet, bland annat om partnern låtsades som att missfallet 
aldrig hade hänt, inte visade empati eller inte blev lika berörd som kvinnorna 
(Gerber-Epstein et al, 2007; Maker & Ogden, 2003; Swanson et al, 2007).  
 
En del kvinnor fann en mening med missfallet genom att komma fram till att allt 
inte går som planerat. Andra såg det som en uppenbarelse, att inte slösa bort sitt 
liv och istället göra någonting viktigt utav det. Vissa kvinnor kände sig till och 
med gladare och starkare efter missfallet och såg det som en vändpunkt i livet 
(Maker & Ogden, 2003). För de flesta var det dock svårt att finna någon mening i 
missfallet (Simmons et al, 2006).  
 
För att bearbeta sorgen hade kvinnorna olika strategier. En del kvinnor höll sig 
sysselsatta eller fokuserade på andras känslor för att undvika de jobbiga tankar 
som försökte göra sig påminda (Gerber-Epstein et al, 2007; Maker & Ogden, 
2003). Någon började använda sig av den något mer medicinska termen, foster 
istället för barn, för att distansera sig från känslorna kring missfallet. Andra 
bestämde sig för att de var tvungna att ta itu med sitt liv igen, av rädsla för att 
gräva ner sig så mycket i sorgen, att de aldrig skulle komma ur den (Adolfsson et 
al, 2004; Wong et al, 2003).  
 
De kvinnor som redan hade barn upplevde oftast att det var lättare att gå igenom 
ett missfall, eftersom de redan hade fått bekräftat att de kunde få barn (Maker & 
Ogden, 2003), men minnena av missfallet försvann inte (Adolfsson et al, 2004). 
Gerber-Epstein et al (2007) menade, att kvinnorna flera år senare kunde minnas 
känslan som de upplevde när de fick beskedet att fostret dött, vilket ibland även 
påverkade kvinnornas vardagliga liv negativt (a.a.). Tiden hjälpte dock de flesta 
kvinnor att bearbeta sorgen, anpassa sig till den nya situationen och komma vidare 
i livet (Maker & Ogden, 2003; Swanson et al, 2007).  
 

DISKUSSION 
 
Metoddiskussion 
För att besvara studiens syfte gjordes en litteraturstudie av vetenskapliga artiklar 
med kvalitativ ansats. Valet att göra en kvalitativ litteraturstudie kändes relevant 
för ämnet. Nackdelen med att göra en litteraturstudie är att materialet på olika sätt 
kan vara styrt, bland annat utifrån artiklarnas syfte och den egna förförståelsen. 
Hade en intervjustudie gjorts hade det kanske gått att komma närmre respektive 
kvinnas individuella perspektiv på livsvärlden i samband med missfall. Det fanns 
dock ej tid att genomföra en intervjustudie. Som ensamförfattare har det varit en 
nackdel att inte ha någon annan att diskutera tolkningar, översättningar och 
formuleringar med.  
 
Antalet sökord är inte speciellt många, men de som har använts gav ett bra 
resultat. För att begränsa artiklarna sätts ett tidsperspektiv på tio år, eftersom 
forskning är färskvara, men således finns möjligheten att det finns fler artiklar 
som kan passa studiens syfte, men som publicerats tidigare. Data anses räcka, 
eftersom kvalitet går före kvantitet. Orsaken till att antalet artiklar inte är så stort, 
beror på att utbudet inte är speciellt omfattande. Kvalitativa artiklar som 
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behandlar kvinnors upplevelser i samband med missfall, verkar vara 
förhållandevis få. Flertalet studier är kvantitativa, många syftar till dödsfödsel 
eller är inriktade, exempelvis på mäns eller familjens upplevelser av missfall. 
 
En av artiklarna har både kvalitativ och kvantitativ ansats. I denna artikel sorteras 
den kvantitativa delen bort, vilket är lätt gjort eftersom det tydligt framkommer då 
avsnitt är kvantitativa och då avsnitt är kvalitativa. Artiklarna har också olika 
ursprungsland, Sverige, Israel, Storbritannien och USA, vilket uppmärksammas. 
Dock har allas upplevelser samma tyngd, oavsett vilken nationalitet kvinnorna 
har. Livsvärlden bör bejakas och åskådligöras vid varje möjlighet till en inblick i 
kvinnornas liv, och de olika ursprungen ses därför inte som ett problem. Tvärtom, 
kan en större bredd ge större möjligheter till förståelse. 
 
Metoderna i artiklarna skiljer sig åt, en analyseras genom grounded theory, fyra 
utgår från fenomenologin och tre är innehållsanalyser. Grounded theory utgår 
dock precis som i fenomenologin från att studera ett fenomen, det som skiljer dem 
åt är att grounded theory är något mer strukturerad och kan ha som syfte att inte 
endast förklara fenomenet utan också att jämföra det och att utveckla teori. 
Innehållsanalysen och fenomenologin har många likheter då syftet är att beskriva 
ett fenomen, dock syftar innehållsanalysen till att systematiskt identifiera och 
kartlägga materialet för att få en bättre överblick. Fenomenologin vill beskriva 
och tolka materialet utifrån hur det visar sig (Forsberg & Wengström, 2003). 
Dessa olika metoder är lika i sig, och resultatet från de olika skiljer sig inte 
mycket åt. Olikheter i tillvägagångssättet begrundas men anses inte ha någon 
betydelse i det slutgiltiga resultatet och används därför i litteraturstudien.  
 
Kvalitetsbedömningsprotokollets alla punkter användes ej på grund av okunskap. 
Data- och analysmättnad känns svårtolkade trots genomgång och efter 
övervägande beslutades att dessa skulle tas bort för att undvika risk för 
feltolkning.  
 
För att få en djupare förståelse för vad en innehållsanalys är lästes både 
Graneheim och Lundmans (2008) tolkning av en innehållsanalys samt Burnads 
(1996) innehållsanalys på fyra steg. Burnard (1996) valdes dock bort eftersom 
processen inte passade lika bra till analysprocessen som Graneheim och 
Lundmans (2008) tolkning beträffande analysförfarandet av materialet. Beslutet 
grundas på att Burnad (1996) börjar med analysen direkt, då så kallade ”öppna 
koder” ska framträda och antecknas redan vid läsningen av artiklarna. Eftersom 
denna litteraturstudie inte har fullt så mycket material att få en överblick över, 
behövs inte några ”öppna koder”. Meningsenheterna ska helst inte kortas ner 
enligt Burnard (1996), vilket behövs när inte ”öppna koder” används. En 
reduktion ger överblick och gör det lättare att kategorisera meningsenheterna. 
Graneheim och Lundmans (2008) tolkning av innehållsanalysen fungerar bra i 
denna litteraturstudie, dock riskerar den fria översättningen från engelska till 
svenska att vara feltolkad, trots ett flertal genomgångar och hjälp av engelsk-
svensk ordbok. 
 
Resultatdiskussion 
Syftet med studien var att belysa kvinnors livsvärld i samband med missfall, för 
att vårdpersonal ska få mer kunskap om vilka behov kvinnorna har av hjälp och 
stöd, samt att finna förståelse för att kunna visa empati. Trots att var fjärde kvinna 
beräknas få missfall, som ofta är en psykisk påfrestning, finns det i nuläget få 
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studier (Abboud & Liamputtong, 2005; Bagchi & Friedman, 1999; Blohm et al, 
2008; Klier et al, 1999; Swanson, 1999). Enligt Dahlberg et al (2001) är det 
viktigt att studera individers livsvärld, speciellt i samband med att en förändring 
äger rum, eftersom det är först då som individen själv oftast uppmärksammar sin 
livsvärld.  
 
Livsvärldsperspektivet bör användas för att finna förståelse på ett djupare plan 
och bli medveten om någon annans synsätt på omvärlden (Dahlberg et al, 2001). 
Livsvärlden kan utvidgas genom att bejaka någon annans, vilket ger mer 
förståelse och en bredare kunskap om omvärlden och människornas varande i 
samspel med varandra och i förhållande till sammanhanget. Vårpersonalen har 
många tillfällen att få perspektiv på andra människors livsvärld, eftersom de 
befinner sig i epicentrum av individens livsvärld i samband med att en förändring, 
som har lett till behov av vård, har skett (Dahlberg et al, 2001). Vårdpersonalen 
kan genom att bejaka patientens upplevda livsvärld, förändra det som upplevs som 
mindre bra, och förstärka det positiva mottagandet (Dahlberg et al, 2003). 
Livsvärldsperspektivet är dock inte helt sanningsenligt, eftersom den som 
beskådar inte befinner sig i den. Trots det kan forskaren, precis som Dahlberg et al 
(2001) påstår, genom att bejaka individens livsvärld, komma så nära deras 
upplevelser som det möjligtvis går. Livsvärldsperspektivet går på djupet och är 
brett, vilket är bra eftersom kvinnornas livsvärld i samband med ett missfall visar 
sig vara ett område som berör många, men som innefattar för få kvalitativa studier 
(Abboud & Liamputtong, 2005; Bagchi & Friedman, 1999; Blohm et al, 2008). 
En ökad förståelse för kvinnors upplevda livsvärld i samband med missfall kan ge 
kunskap om vilka mentala och fysiska behov, som behöver tillfredsställas.  
 
Resultatet återspeglar kvinnornas livsvärld i kategorierna: ”Förlust”, ”Skuld som 
kom i sökandet efter orsak”, ”Sorg, orättvisa och rädsla” och ”Bearbetning och 
anpassning”. Det som framkom i dessa kategorier påminner mycket om Cullbergs 
(2006) krisförloppsfaser.  
 
Chocken, som är den inledande fasen, befinner sig kvinnorna i när livsvärlden 
plötsligt förändras. Chocken gör att kvinnorna förlorar fotfästet, förnekar eller 
glömmer bort omvärlden. Kvinnornas livsvärld speglas av panik, men detta 
uppmärksammas inte av vårdpersonalen (Adolfsson et al, 2004; Cullberg, 2006; 
Dahlberg et al, 2001: Maker & Ogden, 2003; Simmons et al, 2006). Det 
respektingivande mötet där vårdpersonalen bemöter kvinnorna med värdighet, 
saknas. Det skapas därför ingen förståelsefull, vårdande relation dem emellan, 
eftersom vårdrelationen står helt utan näring (Bergh, 2002; Dahlberg, 2002).  
 
Kvinnorna reagerar med förskräckelse, rädsla, ångest och skuld (Adolfsson et al, 
2004; Gerber- Epstein et al, 2007; Maker & Ogden, 2003; Smith et al, 2006; 
Simmons et al, 2006; Swanson et al, 2007).  Skuld uppträder ofta i och med att en 
förändring av livsvärlden äger rum (Dahlberg et al, 2003) och är ett vanligt 
förekommande fenomen i reaktionsfasen (Cullberg, 2006). Många kvinnor 
upplever skuldkänslor i samband med missfall, en skuld som oftast är obefogad. 
Orsaken till missfallet brukar bero på kromosomfel och inte på kvinnornas livsstil 
(Adolfsson et al, 2004; Simmons et al, 2006; Weström et al, 2005; Wong et al, 
2003). Adekvat information skulle kunna minska skuldkänslorna. Dock verkar 
brist på information vara vanligt förekommande, trots att behovet är stort 
(Tsartsara & Johnson, 2002; Wong et al, 2003).  
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När kvinnorna når bearbetningsfasen går de igenom sorg och nedstämdhet 
(Adolfsson et al, 2004; Cullberg, 2006; Gerber- Epstein et al, 2007; Swanson et 
al, 2007). Kvinnorna som inte fått barn tidigare, är extra utsatta, eftersom de 
finner ett stort behov av att finna hopp för framtiden (Adolfsson et al, 2004; 
Maker & Ogden, 2003; Simmons et al, 2006; Swanson et al, 2007). Förutom att ge 
information om kvinnornas möjligheter, i likhet med Greenberg (2004) och 
Weström et al (2005), bör vårdpersonalen fokusera på att ge uppmuntran och inge 
hopp och framtidstro. För att kunna hjälpa kvinnorna att bearbeta missfallet bör 
livsvärldsperspektivet beskådas holistiskt. När vårdpersonalen endast 
uppmärksammar kvinnornas kroppsliga behov, och sorgen inte erkänns, förloras 
helhetssynen på kvinnorna (Dahlberg et al, 2001; Smith et al, 2006). Resultatet 
blir att kvinnorna känner sig ensamma och övergivna, vilket möjligen kan göra att 
bearbetningsfasen förlängs (Adolfsson et al, 2004; Cullberg, 2006; Simmons et al, 
2006; Tsartsara & Johnson, 2002; Wong et al, 2003). 
 
Cullbergs (2005) sårbarhetsfaktorer kan vara den bästa förklaringen till hur sorgen 
uppfattas och hur svår den blir att ta sig igenom. Sårbarhetsfaktorerna, som bland 
annat kan kopplas till den bristande hjälpen från omgivning och vårdpersonal, 
samt tidigare trauma, som i detta fall kan härledas till de kvinnor som tidigare fått 
missfall, är avgörande för hur sorgen bearbetas och sedan utfaller (Adolfsson et al, 
2004; Cullberg, 2005; Gerber-Epstein et al, 2007; Swanson et al, 2007). De starka 
reaktionerna och sårbarhetsfaktorerna kan möjligen svara på, varför kvinnor efter 
ett missfall har en ökad risk att utveckla depression och få efterföljande besvär av 
ångest (Cullberg, 2006; Swanson, 1999).  
 
När kvinnorna behandlas vid specifika missfallsavdelningar är bemötandet oftast 
bättre (Tsartsara & Johnson, 2002). Vilket möjligen kan bero på att deras livsvärld 
uppmärksammas mer, vilket ger vårdpersonalen en bredare kunskap och förståelse 
om varje individs upplevelser. Kvinnorna bör ges möjligheter att stödja varandra, 
eftersom de då kan relatera sin livsvärld tillsammans med någon som befinner sin 
i en likartad verklighet, vilket kan ge ett bättre och mer förståelsefullt stöd 
(Adolfsson et al, 2004; Gerber-Epstein et al, 2007; Maker & Ogden, 2003; 
Simmons et al, 2006; Tsartsara & Johnson, 2002). Information till vårdpersonal 
som möter dessa kvinnor, angående exempelvis sena sorgereaktioner (Klier et al, 
1999) och olika känslor som kan uppkomma (Swanson, 1999) kan genom vetskap 
lättare förstås. När vårdpersonalen förstår sina egna kunskapsbrister och finner 
förståelse för individens upplevelser (Dahlberg et al, 2001) kan hanteringen av 
sorgen troligtvis underlättas. När viljan till att skapa förståelse inte finns har 
vårdpersonalen sökt sig till fel yrke. Trots att det i vissa fall kan vara svårt att 
finna förståelse, bör det ligga i allas intresse att försöka. Brist på förståelse och 
medmänsklighet försvårar tillfrisknandet (Bergh, 2002; Lee & Slade, 1996; 
Swanson, 1999). 
 
När nyorienteringen tar vid börjar kvinnorna återfå kontrollen och kan se en 
mening i det som innan var kaotiskt (Cullberg, 2006). För vissa kvinnor går det 
snabbare än för andra (Adolfsson et al, 2004; Gerber-Epstein et al, 2007; Maker & 
Ogden, 2003; Simmons et al, 2006). I efterskedet kan möjligen en uppföljning 
från vårdpersonalen hjälpa de kvinnor som fortfarande befinner sig i 
bearbetningsfasen, att nå nyorienteringsfasen. Jag anser att en uppföljning är 
naturlig med tanke på omständigheterna runt ett missfall. Dessvärre tillhör detta 
ovanligheterna (Adolfsson et al, 2004; Simmons et al, 2006; Tsartsara och 
Johnson, 2002; Wong et al, 2003). Händelseförloppet kring missfallet går ofta 
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snabbt, vilket gör att kvinnorna är i chock den korta tid de är i kontakt med vården 
(Adolfsson et al, 2004; Wong et al, 2003). För att orientera sig i den nya 
livsvärlden bör det, enligt min mening och ett flertal andra författare (Abboud & 
Liamputtong, 2005; Bagchi & Friedman, 1999; Klier et al, 1999; Swanson, 1999), 
vara en självklarhet att kvinnorna ges möjlighet till bearbetning och uppföljning 
med vårdpersonal. En uppföljning skulle kunna öka kvinnornas välmående och 
minska deras psykiska lidande (Klier et al, 1999; Swanson, 1999).  
 
Slutsats 
Studien visar att kvinnornas upplevelser oftast liknar varandras, olikheter ses i 
hanteringen av sorgen och bemötandet från omgivningen. Kvinnornas livsvärld 
förändras i och med ett missfall, vilket är svårt för både kvinnorna och 
vårdpersonal, att acceptera och finna förståelse för. En uppföljning skulle kunna 
lyfta fram och eventuellt minska skuld- och skamkänslor. För att få fler 
intresserade av att skapa rutinmässiga uppföljningar, behövs fler ekonomiskt 
inriktade studier angående vården vid missfall. Det skulle vara av intresse att 
närmare studera eventuella samhällsekonomiska vinster ifall uppföljning skulle 
vara rutin, genom exempelvis minskad sjukfrånvaro. Resultatet denna studie kom 
fram till och som förhoppningsvis fler studier inom området kan göra, är att ge en 
djupare förståelse för kvinnornas upplevda livsvärld, så att en medmänsklig, 
professionell och empatisk relation kan byggas upp. Empati och medmänsklighet 
kan byggas av en äkta vilja att önska sig delaktig i någon annans livsvärld och det 
är precis vad dessa kvinnor önskar, saknar och är i behov av. 
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Bilaga 1 
 
 
Tabell 1. Sökord och sökresultat 090215 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Databas/ 
Sökning 

Sökords 
kombinationer 

Specifika 
avgränsningar 

Antal 
träffar 

Urval 1 Urval 2 

CINAHL 
#1 

”Miscarriage” 
OR  
”Abortion, 
Spontaneous” 
AND  
”Support, 
Psychosocial” 

Full text 
1999- 2010 

11 5 1 

# 2 ”Miscarriage” 
OR  
”Abortion, 
Spontaneous” 
AND 
”Experience” 

Full text 
Major 
Heading: 
Abortion, 
Spontaneous 
1999- 2010 

9 4 2 

PsycInfo 
#3 

”Miscarriage” 
OR   
”Abortion, 
Spontaneous” 
AND 
”Experience” 

Peer reviewed 
journal, 
Female 
population, 
1999-2009 

180 9 2 

Pub Med 
# 4 

”Abortion, 
Spontaneous” 
AND 
”Experience” 

Fri full text  
Human 
Female  
1999-2009  

29 2 2 

Elin@ 
Blekinge 
# 5 

”Miscarriage” 
AND 
”Experience” 

Full text  
1999-2010 

39 3 1 
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Bilaga 2 (1) Kvalitetsbedömningsprotokoll 
 
Ur: Willman, A., Stoltz, P. & Bahtsevani, C. (2006). Evidensbaserad omvårdnad, 
 s 156-157. Lund: Studentlitteratur 
 
Exempel på protokoll för kvalitetsbedömning av studier med kvalitativ metod 
 
Patientkarakteristiska 
 

Antal.... Ålder... Man/Kvinna... 

 
 
Beskrivning av studien 
 

Ja Nej Vet ej 

Tydlig 
avgränsning/problemformulering? 

   

Är kontexten presenterad?    
Etiskt resonemang?    
Urval/ -relevant?    
-strategiskt?    
Metod för/- urvalsförfarande 
tydligt beskriven? 

   

- datainsamling tydligt beskriven?    
- analysen tydligt beskriven?    
Giltighet/- är resultatet logiskt, 
begripligt? 

   

- råder datamättnad?    
-råder analysmättnad?    
Kommunicerbarhet/- redovisas 
resultatet klart och tydligt? 

   

- redovisas resultatet i förhållande 
till teoretisk referensram? 

   

Genereras teori?    
 
Huvudfynd 
Vilket/-n fenomen/upplevelse/mening beskrivs? Är beskskrivning/analys adekvat? 
....................................................................................................................................
.................................................................................................................................... 
 
Sammanfattande 
bedömning av 
kvalitet 
 

Bra... Medel... Dålig... 

 
 
Kommentar: 
 
 
 
Granskare(sign.): 
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Bilaga 3 (1)  
 
Tabell 2. Redovisning av inkluderade artiklar 

Sökning/ 
Författare/ År/ 
Land 

Titel/ Tidskrift 
 

Syfte Metod Resultat 

# 2 
 
Adolfsson, 
Larsson, Wijma & 
Berterö  
 
2004 
 
Sverige  
 

“Guilt and 
emptiness: 
Women´s 
experiences of 
miscarriage.” 
 
Health care for 
women 
international 

Syftet var att 
identifiera och 
beskriva kvinnors 
erfarenheter av 
missfall. 

Kvalitativ studie 
med 
fenomenologisk 
ansats genom 
intervjuer. Det var 
5 kvinnor som 
intervjuades i 
hemmet och 10 
stycken i ett ostört 
rum på sjukhuset.  

Känslorna som 
upplevdes i 
samband med 
missfallet 
sammanfattades i 
rubrikerna: 
Tomhet, skuld, 
förlorad kontroll 
över sin kropp, 
sorg och rädsla.  

# 1 
 
Gerber- Epstein, 
Leichtentritt & 
Benyamini  
 
2007 
 
Israel 

“The experience of 
miscarriage in first 
pregnancy: The 
women´s voices.” 
 
Death studies 

Syfte var att belysa 
kvinnors subjektiva 
erfarenhet av 
missfall under 
första graviditeten. 

En kvalitativ, 
fenomenologisk 
studie baserad på 
intervjuer av 19 
kvinnor som fått 
missfall. 
Intervjuerna 
spelades in och 
noteringar togs. 

Kvinnorna 
upplevde missfallet 
som väldigt 
påfrestande 
psykiskt och vissa 
fick hjälp av 
anhöriga och 
vårdpersonal, 
andra fick inte. 

#2 
 
Maker & Ogden 
 
2003 
 
Storbrittanien 
 

“The miscarriage 
experience: More 
than just a trigger 
to psychological 
morbidity?”  
 
Psychology and 
Health. 
 

Syftet var att 
uppmärksamma 
kvinnors 
upplevelser och 
funderingar i 
samband med 
tidiga missfall. 

Fenomenologisk 
studie med 
halvstrukturerade 
intervjuer på 13 
kvinnor. Kvinnorna 
kontaktades 3 
veckor efter 
missfallet. 

Först upplevdes 
chock och 
förnekelse och 
därefter 
anpassning genom 
hjälp av andra. 
Efter några veckor 
fann de flesta 
mening och 
resolution. 

#3 
 
Simmons, Singh, 
Maconochie, Doyle 
& Green. 
 
2006 
 
Storbrittanien 
 

“Experience of 
miscarriage in the 
UK: Qualitative 
findings from the 
National Women´s 
Health Study.” 
 
Social Science & 
Medicine. 
 

Syftet var att 
skildra kvinnors 
upplevelse efter ett 
missfall. 

Artikeln fokuserade 
på det kvalitativt 
skrivna utsagorna 
från 280 kvinnor på 
frågan ”Är det 
något du vill 
tillägga?” från en 
större kvalitativ och 
kvantitativ artikel. 
Analysen gjordes 
med hjälp av en 
innehållsanalys. 

Resultatet som 
kom fram var 
kvinnornas 
sökande efter 
mening, 
uppfattning av 
moderskapet, 
upplevelsen av 
själva missfallet 
och den hjälp de 
fick att hantera 
missfallet.  

#4 
 
Smith, Frost, 
Levitas, Bradley & 
Garcia 
 
 2006 
 
Storbrittanien 

“Women´s 
experiences of 
three early 
miscarriage 
management 
options.”  
 
British Journal of 
General Practice. 

Syftet var att 
belysa kvinnors 
upplevelser av 
missfall, olika 
behandlingar och 
bemötandet i 
vården. 

Kvalitativ 
intervjustudie på 72 
kvinnor, plus 12 
skrivna berättelser 
från kvinnor 
deltagande i 
grupper för kvinnor 
som haft missfall. 
Analyserad genom 
innehållsanalys. 

Alla behandlingar 
har både negativa 
och positiva sidor, 
det viktiga är dock 
att det ges ett gott 
bemötande och en 
god omvårdnad av 
kompetent och 
professionell 
personal.  
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Bilaga 3 (2) Forts. 
 
 

# 3  
 
Swanson, Connor, 
Jolley, Pettinato & 
Wang 
 
2007  
 
USA 
 
 

“Contexts and 
evolution of 
women`s 
responses to 
miscarriage during 
the first year after 
loss.” 
 
Research in 
Nursing & Health. 
 

Syftet var att 
beskriva 
kvinnornas 
upplevelser under 
det första året efter 
missfallet. 

Kvalitativstudie på 
85 kvinnors skrivna 
berättelser om 
känslorna just då, 
vecka 1, 6, 16 och 
52 efter missfallet, 
analyserades 
genom en induktiv 
innehållsanalys. 
Studien var delvis 
kvantitativ.  

Kvinnornas känslor 
sammanfattades i 
när såren läkte, då 
de sörjde aktivt och 
då de var gripna av 
känslor. Tiden och 
tidigare missfall 
spelade en stor roll 
för hur långa 
perioderna var. 

#5 
 
Tsartsara & 
Johnson 
 
2002  
 
Storbrittanien 
 
 

“Women´s 
experience of care 
at a specialized 
miscarriage unit: 
an interpretative 
phenomenological 
study.”  
 
Clinical 
Effectiveness in 
Nursing. 

Syftet var att 
belysa kvinnors 
upplevelser av ett 
missfall och den 
vård de får.  

En kvalitativ, 
fenomenologisk 
studie på 6 
kvinnors 
upplevelser när de 
befann sig på en 
speciell missfalls 
klinik. Intervjuerna 
gjordes 4 veckor 
efter missfallet. 

Kvinnorna kände 
sig som mest 
tillfredsställda när 
de kände tillit, fick 
respekt, 
information, 
uppföljning och 
förståelse av 
vårdpersonalen. 

#4 
 
Wong, Crawford, 
Gask & Grinyer 
 
2003 
 
Storbrittanien 

“A qualitative 
investigation into 
women´s 
experiences after a 
miscarriage: 
implications for the 
primary healthcare 
team.”  
 
British Journal of 
General Practice. 

Syftet var att 
utforska kvinnors 
upplevelser av 
vården i samband 
med missfall, och 
hur psykisk ohälsa 
kan upptäckas i 
primärvården 

Halvstrukturerade 
intervjuer med 
grounded theory 
som bas, på 22 
stycken kvinnor. 
Intervjuerna 
kompletterades 
med intervjuer av 
vårdpersonal, i tre 
olika grupper på 5-
6 deltagare.  

Kvinnorna beskrev 
känslor av skuld 
och misslyckande 
och önskade 
rutinmässiga 
uppföljningstider, 
mer information 
och svar. De 
upplevde fålig 
förståelse vid 
missfallet.  
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Bilaga 4  
 
Tabell 3. Exempel på kondensering och kategorisering av meningsbärande 

enheter 
Artikel Meningsbärande 

enhet 
Översättning Kondenseri

ng 
Kod Under 

kategori 
Kate 
gori 

Gerber-
Epstein et 
al (2007) 

“The thought of 
carrying a dead 
embryo inside me 
drove me crazy...” 
 

“Tanken att bära ett 
dött barn inuti mig, 
drev mig till 
vansinne...”  

Bärandet av 
ett dött 
embryo var 
jobbigt. 

Bära ett 
dött 
foster. 

Känslorna Förlust 

Gerber-
Epstein et 
al (2007) 

‘‘He informed us 
that the embryo was 
probably not alive. It 
was quite a shock to 
both of us. Everything 
stopped, everything 
crashed’’ 

“Han informerade oss 
om att embryo 
troligtvis inte var vid 
liv. Det var en chock 
för oss båda. Allting 
tog stopp, allt 
kraschade.” 

Blev 
chockade när 
de fick 
informatione
n att fostret 
dött.  

Få 
nyheten 

Nyheten & 
händelsen 

Adolfsson 
et al 
(2004) 

"The miscarriage 
occurred of course as 
a punishment for my 
two early abortions. 
God or someone else 
does not find me good 
enough as a mother." 

”Missfallet uppstod 
självklart som en 
bestraffning för mina 
två tidigare aborter. 
Gud eller någon annan 
finner mig inte god nog 
som mor.” 

Bestraffning 
för två 
tidigare 
aborter. Att 
inte duga 
som mor. 

Skuld. Kvinnornas 
upplevda 
skyldighet 

Skuld som
 kom

 i sökandet efter 
orsak 

Wong et 
al (2003) 

 “At the time I was so 
devastated I just 
wanted to go 
home, but over the 
week there are loads 
of questions in 
my head that I need to 
know the answers to.”  

“Just då så var jag så 
förkrossad, jag 
önskade bara att gå 
hem, men över veckan 
är det fullt med frågor i 
mitt huvud som jag 
behöver få veta svaren 
till.” 

Kvinnorna 
upplevde ofta 
förvirring och 
en oförmåga 
att ta in 
information. 

Förvirrin
g och 
svårt att 
ta in 
informati
on. 

Information 

Gerber-
Epstein et 
al (2007) 

“Her pregnancy was a 
living reminder of my 
loss, and as it 
advanced I could see 
what I was not.“  

“Hennes graviditet var 
en påminnelse om min 
förlust, och när den 
fortskred, kunde jag se 
vad jag inte var.”  

Mötet med 
andra 
gravida var 
jobbigt. 

Att möta 
andra 
gravida 

Andra 
gravida 

Sorg, orättvisa och 
rädsla 

Maker 
and 
Ogden 
(2003) 

‘‘/.../[I’m] 37 you know, 
I should have been 
more proactive then.’’ 

“/.../(jag är) 37 du vet, 
jag skulle ha varit 
mycket mer produktiv 
då.” 

Hennes ålder 
ger ångest. 

Ålder 
ger 
ångest 

Ångest 
 

Adolfsson 
et al 
(2004) 

”There´s no purpose in 
it. I don´t understand 
why I lost my child.”  

”Det finns ingen 
mening i det. Jag 
förstår inte varför jag 
förlorade mitt barn. ” 

Meningslösh
et och 
oförståelse 
till förlusten. 

Menings
löshet 

Mening B
earbetning och anpassning 

Swanson 
et al 
(2007) 

“The darkness is 
fading away. /.../ I’m 
back. My energy is 
back. I think I’m going 
to make it after all” 

“Mörkret börjar 
försvinna./.../ Jag är 
tillbaka. Min energi är 
tillbaka. Jag tror jag 
kommer att klara det 
efter allt” 

Att äntligen 
börjar se en 
ljusning i allt 
mörker. 

Det blev 
ljusare. 

Hantering 
av sorgen 
 

Wong et 
al (2003) 
 

“They wouldn’t dream 
of taking somebody’s 
appendix out and 
saying “bye, we won’t 
see you again…”  

“De skulle inte drömt 
av att ta någons 
blindtarm ut, och säga 
”hejdå, vi kommer inte 
ses dig igen...'” 

Patienter blir 
uppföljda, 
dock inte 
patienter 
med missfall.  

Att inte 
bli 
uppföljd 

Uppföljning 
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