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Sammanfattning 
Bakgrund:  Graviditeter som avslutas innan vecka 22 definieras som missfall och 

drabbar cirka en tredjedel. Tecken på missfall yttrar sig genom blödning 

och/eller smärta. I mötet med dessa patienter är det sjuksköterskans ansvar 

att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande. 

Lidandet är en unik och individuell upplevelse och behandlas därefter. Ur 

ett manligt perspektiv kan förlusten av ett barn genom missfall generera en 

förlorad självkänsla och identiteten som förälder. 

Syfte: Syftet var att beskriva kvinnors upplevelser i samband med missfall. 

Metod: Denna litteraturöversikt grundade sig i tio vetenskapliga artiklar hämtade 

från databaserna Cinahl Complete och Medline. Nio av artiklarna var 

kvalitativa och en var av mixad metod. Artiklarna analyserades enligt 

Fribergs metod. 

Resultat: Resultatet innefattade tre huvudteman med tillhörande subteman. Det 

första temat var emotionell påverkan med subteman sorg, sorgeprocess, 

trauma och chock samt skuld och exkludering. Det andra huvudtemat var 

erfarenheter av sjukvården med subteman information, empati och miljö 

samt stöd. Det sista temat var stöd från sociala nätverket där det framkom 

att kvinnor hade ett stort behov av stöd från närstående. 

Diskussion
: 

Litteraturöversiktens styrkor respektive svagheter diskuteras i relation till 

den valda metoden. Resultatdiskussionen diskuterades mot Katie Erikssons 

teori om den lidande människan. Kvinnornas behov av att ha en 

minnesplats eller ceremoni diskuterades samt hur detta kunde tillgodoses 

från vårdpersonalens sida, detta i relation till ett historiskt perspektiv. Även 

partnerns roll och vad som förväntades av denne diskuterades. Författarna 

resonerade även kring sjuksköterskans roll i mötet med kvinnor som 

drabbats av missfall. 

Nyckelord: Missfall, upplevelse, lidande, sorg, stöd, sjuksköterska, bekräftelse 



 

  
 
 

 

Abstract 
Background
: 

Pregnancy that ends before week 22 is defined as miscarriage and affects 

about one-third. Signs of miscarriage appear through bleeding and/or pain. 

When meeting these patients, it is the nurse’s responsibility to promote 

health, prevent disease, restore health, and relieve suffering. Suffering is a 

unique and individual experience and is thereafter treated that way. From a 

male perspective of losing a child through miscarriage, loss of identity as a 

parent and self-esteem was experienced. 

Aim: The aim was to describe women's experiences associated with miscarriage. 

Method: This literature review was based on ten scientific articles, obtained from 

the databases Cinahl Complete and Medline. Nine of the articles were 

qualitative and one was of mixed method. The articles were analyzed 

according to Friberg’s method. 

Results: The result included three main themes and associated subthemes. The first 

theme was emotional impact with subtheme grief, grief process, trauma 

and shock as well as guilt and exclusion. The other main theme was 

experiences of healthcare with subthemes of information, empathy and the 

environment as well as support. The last theme was support from social 

network, where it emerged that women had a great need for support from 

relatives. 

Discussion
: 

The strengths and weaknesses of the thesis are discussed in relation to the 

chosen method. The result discussion was discussed in relation to Katie 

Eriksson's theory of the suffering human. The women's need to have a 

memorial or ceremony was discussed as well as how this could be catered 

for by the health care staff, in relation to a historical perspective. The role 

of the partner and what was expected of him was also discussed. The 

authors also reasoned about the nurse's role in the encounter with women 

affected by miscarriage. 

Keywords: Miscarriage, experience, suffering, grief, support, nurse, acknowledgement 
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Inledning 

Utifrån egna erfarenheter har författarna fått en bild av att missfall ses som ett vanligt 

förekommande fenomen och inte behandlas som en påfrestande händelse. Även om författarna 

har uppfattat att det är vanligt förekommande, är det få personer som talar om att de har drabbats 

av missfall. Detta kan även gälla de personer som finns i den nära bekantskapskretsen. För 

författarna är det tydligt att det är något som behöver talas mer öppet om och att det inte bör vara 

ett tabubelagt ämne. Det finns även mycket regler kring hur kvinnor ska förhålla sig till en 

graviditet, och om inte detta efterföljs kan kvinnorna bli skuldbelagda av utomstående personer i 

samhället. Författarna har även noterat att kvinnor upplevt att sjukvårdspersonal normaliserar 

missfall, vilket dessa kvinnor upplevt som en större sorg och att deras förlust inte tas på allvar. 

Författarna hoppas bidra till att belysa ämnet för att skapa en förståelse för hur kvinnor kan 

uppleva ett missfall och hur dessa ska bemötas på ett professionellt sätt samt generellt att 

människor ska våga tala mer öppet om missfall. 

 
Bakgrund 

Graviditet som upplevelse 

I studien av Rosebrink, Zekaj och Adolfsson (2012) ville de beskriva kvinnors upplevelser av 

graviditet efter tidigare missfall. Alla kvinnor i studien upplevde glädje över att vara gravida men 

för vissa förekom glädje tillsammans med oron över att drabbas av missfall eller rädsla för sorg 

och förlust. Dessa kvinnor hade svårt att ge uttryck för sin glädje och de förberedde sig på ett 

missfall. Detta gjorde att de försökte att undvika tanken på att de var gravida och vågade inte lita 

på deras kroppssignaler. De kvinnor som var oroliga under graviditeten pendlade mellan att 

känna lycka över graviditeten och det kommande barnet till att inte våga känna dessa känslor i 

rädsla för att något skulle gå fel och att känslorna skulle sluta i sorg och förlust. Då graviditeten 

fortskred vågade kvinnorna känna mer glädje då de fick en ökad tilltro till att det var en lyckad 

graviditet. Kvinnorna upplevde att deras kroppar inte gick att lita på och att ingen kunde förstå 

eller ge det stöd som behövdes för att lindra kvinnornas oro. Att känna graviditetssymtom som 

trötthet, bröstspänningar och illamående bekräftade att graviditeten fortskred, även 

ultraljudsundersökning ingav en lugnande effekt. De kvinnor som upplevde oro under 

graviditeten väntade en längre period innan de delgav närstående om graviditeten samt avvaktade 

med att kontakta mödravårdscentralen då de inväntade ett eventuellt missfall. Andra kvinnor hade 

en positiv inställning till graviditeten och kände ingen större oro för att få missfall och hade tro på 
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att graviditeten skulle vara lyckad. De kvinnor som kunde tala öppet om missfall samt tidigt 

delgav närstående om graviditeten uppvisade mindre oro. 

Giesbrecht, Letourneau, Campbell och Kaplan (2012) ville i sin studie undersöka kvinnors 

positiva och negativa känslor som kunde komma till följd av graviditeten. För kvinnor som inte 

hade depressiva symtom ökade den positiva påverkan i den tidiga graviditeten men den positiva 

påverkan minskade senare under graviditeten. För de kvinnor som hade höga nivåer av 

depressiva symtom hade minskade nivåer av positiv påverkan som förblev låg fram tills slutet av 

graviditeten. Den negativa påverkan av graviditeten ökade för alla kvinnor oavsett depressiva 

symtom men kvinnorna med depressiva symtom hade en konsekvent högre negativ påverkan. 

Omständigheter som demografisk data, obstetrisk historia eller kroppsliga mätningar förändrade 

inte resultaten för varken positiv eller negativ påverkan.  

 

Missfall 

Missfall drabbar cirka en tredjedel av kvinnor som blir gravida (Mårdh, 2013). Vanligen sker 

detta i den första trimestern. Enligt World health organizations (WHO) definition klassas foster 

som stöts ut innan vecka 22 eller som väger mindre än 500 gram som missfall. Det finns även 

olika definitioner av missfall, de som är framkallade eller de som är spontana (Andersson & 

Borgfeldt, 2010). Framkallade missfall benämns som inducerad abort och det finns olika typer av 

spontana missfall. Spontana missfall definieras som sena, tidiga, fullständiga, ofullständiga, 

kvarhållet och upprepade missfall. Sena missfall sker efter den 12:e graviditetsveckan och tidiga 

missfall fram till den 12:e graviditetsveckan. Vid ett fullständigt missfall avtar blödningen 

snabbare och foster, placenta samt fosterhinnor stöts ut genom cervix och inga rester lämnas kvar 

i uterus. Vid ofullständigt missfall stöts fostret tillsammans med placenta och hinnor ut under en 

längre tid och en del rester kan finnas kvar i uterus. Tidiga missfall och sena missfall är i större 

utsträckning fullständiga medan missfall mellan graviditetsvecka 8–14 vanligtvis är 

ofullständiga. Kvarhållet missfall, även kallat missed abortion (MA), innebär att fostret dör i 

uterus men att graviditeten fortsätter. Uterus avslutar dock sin tillväxt och efter en tid stöts fostret 

ut. Vid upprepade missfall kan uterusinnehållet infekteras under ett pågående missfall vilket kan 

orsaka bäckeninflammation.  

I en studie av Love, Bhattacharya, Smith och Bhattacharya (2010) ville de undersöka vilken 

tidsintervall efter ett missfall som ökade chanserna för att nå en fullgången graviditet. Resultatet i 

deras studie visade att kvinnor som blev gravida tidigt efter missfallet, det vill säga inte senare än 

ett halvår efter, hade större chans att genomgå en fullbordad graviditet och risken minskade för 
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att drabbas av missfall igen. Kvinnor som blev gravida igen upp till 6 - 24 månader efter 

missfallet löpte större risk för att graviditeten skulle avslutas i missfall.  

 
Orsaker  

Kromosomavvikelser är det som vanligen orsakar tidiga missfall och dessa missfall är oftast 

fullständiga (Andersson & Borgfeldt, 2010). Andra orsaker till missfall kan vara uterusfaktorer, 

dessa är dock mindre vanliga men de visar sig ofta som sena missfall vilket i sin tur ökar risken 

för upprepade missfall. Det kan handla om missbildningar i uterus, myom eller adherenser i 

uterushålan vilket kan leda till att uterus inte förmår att bibehålla en graviditet. Sjukdomar hos 

den gravida kan även öka risken för missfall, däribland autoimmuna sjukdomar som till exempel 

hypo- och hypertyreos, diabetes, pylocystiskt ovariesyndrom (PCOS), njursjukdomar och 

hjärtsjukdomar.  

 

Risker 

Maconochie, Doyle, Prior, och Simmons (2007) beskrev i sin studie olika risker till att drabbas av 

missfall. En orsak var åldersfaktorn då risken för missfall ökade med 75 procent för kvinnorna 

som var mellan 35–39 år. Resultatet visade att kvinnor som genomgått tidigare missfall löpte 

högre risk att drabbas av återkommande missfall. En tidigare fullgången graviditet reducerade 

även risken för ett missfall. De kvinnor som planerade att bli gravida löpte en lägre risk att 

drabbas av missfall. Resultatet visade även att desto längre tid kvinnorna försökt bli gravida utan 

att lyckas desto högre risk fanns att drabbas av missfall. Kvinnor som upplevde 

graviditetssymtom som illamående de första tolv veckorna löpte lägre risk att drabbas av missfall. 

Ett intag av vitaminer, däribland folsyra, minskade risken för missfall. Det fanns en uppfattning 

om att intag av vissa livsmedel skulle minska risken för missfall men detta var ingenting som 

kunde styrkas. En regelbunden alkoholkonsumtion eller stress ökade risken att drabbas av 

missfall. Det fanns indikationer på att män över 45 år kunde bidra till missfall. Enligt Cnattingius 

et al. (2000) kan rökning och högt koffeinintag öka risken för missfall. En jämförelse mellan 

personer som hade ett koffeinintag på 100 milligram per dag gjordes mot de som låg på ett intag 

under 100 milligram om dagen. Det visade att de kvinnor som hade ett högre intag av koffein 

hade ökad risk för spontana missfall. Studien observerade även kvinnor som rökte och hade högt 

koffeinintag, det gick inte att fastställa om den ökade risken för missfall berodde på högt 

koffeinintag då rökning i sig är en uttalad risk för missfall.  
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Symtom och tecken  

Tecken på missfall visar sig genom blödning och smärta, men blödning kan ske även utan 

smärtpåverkan (Andersson & Borgfeldt, 2010). Till en början är blödningen mindre tills den 

senare blir rikligare och ofta koagulerad. Den gravida kvinnan kan bli allmänpåverkad om 

blödningen är mycket riklig, men detta är ovanligt. Smärtorna beskrivs som menstruationssmärtor 

eller förlossningsvärkar som kommer och går. Om cervix är dilaterad och detta upptäcks vid 

undersökning så är missfall i regel ofrånkomligt, framförallt om delar av graviditetsrester visar 

sig i cervixkanalen. Ett ofullständigt missfall kan pågå upp till 14 dagar innan foster, fosterhinnor 

och placentan stöts ut. Om det ofullständiga missfallet pågår under en längre tid ökar risken för 

infektion hos kvinnan, vilket kan ge allvarliga konsekvenser. När allting har stötts ut skall alla 

symtom för missfall avta och cervix kontraheras. Vid MA märker vanligtvis den gravida inte av 

missfallet, och misstanke om missfall sker när uterus inte visar tecken på tillväxt vid 

undersökning.  

 
Diagnostik och behandling 

Vid mycket tidiga missfall, innan graviditetsvecka sex, är det svårt att diagnostisera med ultraljud 

(Andersson & Borgfeldt, 2010). I dessa fall tas vanligen blodprov för screening av 

choriongonadotropiner (HCG), vilket är ett hormon som produceras av placentan. Under de första 

veckorna av en graviditet ökar detta hormon till det dubbla och genom detta fastställs om missfall 

inträffat.  

För att förhindra ett pågående missfall finns ingen behandling, däremot finns det behandling 

för att tömma uterus vid missfall (Andersson & Borgfeldt, 2010). Det finns olika behandlingar 

för att tömma uterus och vid tidigt missfall används kirurgisk eller medicinsk behandling för 

avlägsnandet av graviditetsrester. Kirurgisk behandling innebär att uterus och cervixkanalen 

skrapas ren med hjälp av en vakuumsug eller trubbig kurette, vilket är ett instrument för 

slemhinneskrapning. Vid medicinsk behandling används Cytotec som kan ges som vagitorium 

eller som oraltablett. Detta medför att uterus kontraheras vilket hjälper graviditetsresterna att 

avlägsnas. Vid senare missfall än graviditetsvecka 12 stimuleras uterus med medicinisk 

behandling för att framkalla värkar tillsammans med smärtlindrande läkemedel.  

 

Sjuksköterskans roll  

International Council of Nurses (ICN, 2012) har framställt en etisk kod för sjuksköterskans 

profession att förhålla sig till. Att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra 

lidande är fyra områden som är sjuksköterskans huvudsakliga ansvarsområden. Sjuksköterskan 
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har som grund att ta hänsyn till mänskliga rättigheter, det inbegriper kulturella skillnader och 

rätten till värdighet samt egna val och att bli bemött med respekt. Att patienter får korrekt, 

tillräcklig och lämplig information på ett kulturellt anpassat sätt är ett av sjuksköterskans ansvar. 

Respektfullhet, lyhördhet, medkänsla, trovärdighet och värnandet om integritet ingår även i detta 

ansvar. Jämlikhet och social rättvisa gällande distribuering av resurser samt tillgång till vård och 

omsorg är även detta något som sjuksköterskan ska sträva efter. I varje människas liv finns 

välbefinnande och lidande (Svensk sjuksköterskeförening, 2016). Lidandet är en unik och 

individuell upplevelse och kan beskrivas som ett hot eller kränkning samt en känsla av att förlora 

kontrollen. En viktig del i omvårdnaden är att lindra lidande, dock kan inte allt lidande lindras. 

Det är av betydelse att bejaka lidandet samt finnas närvarande för att bekräfta patientens lidande. 

Som vårdpersonal är det viktigt att finnas där för kvinnan som genomgått ett missfall 

(Andersson & Borgfeldt, 2010). Vårdpersonalen måste hjälpa kvinnan att acceptera vad som skett 

och även vara uppmärksam på vilka känslor kvinnan känner för att kunna vara till stöd och få 

hjälp med att få samtala om det inträffade. 

 

Att möta kvinnor som drabbats av missfall 

Enligt artikeln av Linnet Olesen, Graungaard och Husted (2015) stod kvinnorna som genomgått 

ett missfall inför valet av vilken behandling de skulle välja och sjukvårdspersonalen upplevde att 

kvinnornas beslut om behandlingsalternativ var baserat på information utifrån biomedicinska för- 

respektive nackdelar. Efter att ett missfall skett upplevde sjukvårdspersonalen att kvinnorna inte 

var kapabla till att ta emot information gällande behandlingsalternativ. Sjukvårdspersonalen 

försökte i dessa fall att finna andra lösningar som kunde ge kvinnorna mer tid att komma fram till 

ett beslut gällande vilken behandling de önskade. Sjukvårdspersonalen upplevde ett dilemma när 

kvinnorna ofta frågade dem vad de skulle välja om de var i deras situation. Några gav råd enligt 

sin egen övertygelse, medan andra inte trodde att det hjälpte kvinnan att känna till deras 

personliga preferens. Hälso- och sjukvårdspersonal hade även olika perspektiv på innehållet i 

informationen som borde ges. Sjuksköterskor kände att de hade klinisk kunskap om de psykiska 

och fysiska utmaningarna som speciellt medicinska behandlingar orsakade. Sjuksköterskor fann 

även att det var viktigt att informera kvinnorna om deras erfarenhet av behandlingens 

psykologiska dimensioner för att försäkra sig om att kvinnorna hade tillräckliga resurser för att 

hantera sin valda behandling. 

I studien av Domingos, Merighi och de Jesus (2011) beskrev de hur sjuksköterskor upplevde 

att vårda kvinnor som genomgått missfall. Sjuksköterskorna tog hand om kvinnorna och gjorde 

kroppsliga kontroller men ville även finnas till hands för det psykiska måendet, dock kände de att 
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deras möjlighet till att vårda psykiskt var begränsad och kunde inte tillgodose kvinnornas behov. 

Sjuksköterskorna fanns där för kvinnorna för att vägleda dem och för att samtala. 

Sjuksköterskorna upplevde att det inte fanns mycket de kunde säga för att hjälpa, att bara finnas 

till som stöd under tiden var till hjälp för kvinnorna. Det var också viktigt att tala med kvinnorna 

om hur rutinerna på avdelningen såg ut och vad som skulle hända, detta för att få dem att känna 

sig tryggare i situationen. Sjuksköterskornas uppgift var även att informera kvinnorna om tiden 

efter missfallet och hur de skulle förhålla sig fysiskt till det.  

Ramsden (1995) ville i sin studie ta reda på vilka som skulle rådgöra med patienter som haft 

komplikationer under graviditeten. Resultatet visade att de kvinnor som var i behov av 

rådgivning ville vända sig till utbildad sjukvårdspersonal, i dessa ingick allmänsjuksköterskor, 

barnmorskor och läkare. I studien av Murphy och Merrell (2009) beskrev de att kvinnorna som 

fått besked om missfall hamnade på en gynekologisk avdelning för att vänta på vidare 

behandling. På avdelningen arbetade sjukvårdspersonal som var till för att hjälpa kvinnorna under 

missfallet, dock var det många akuta fall som kom in och kvinnorna som hade fått missfall 

nedprioriterades. Sjuksköterskorna på den gynekologiska avdelningen ville ge kvinnorna det 

emotionella stödet som de visste att de behövde, men många gånger kunde inte detta tillgodoses 

då sjuksköterskorna inte hade tid till att sätta sig ned med kvinnorna för att samtala.  

 

Partnerns perspektiv  

I studien av Murphy (1998) beskrevs erfarenheter av tidigt missfall ur partnerns perspektiv. 

Resultatet visade att de framträdande känslorna hos männen var frustration och ångest, känslor av 

ilska, känslor av hjälplöshet, förlust av sömn och känslan av ensamhet. Trots detta visade 

resultatet att ett missfall innebar en mer komplex form av förlust genom att det representerade 

förlusten av framtida hopp och förväntningar. Att vara förälder ansågs vara en viktig dimension 

för att tillhöra det normativa samhället och missfallet hotade denna tillhörighet. Männen i studien 

upplevde kvinnor som mer intensiva i sina känslor efter missfallet och de tenderade i att förklara 

detta i fysiologiska termer. Männen antog att effekterna av hormoner i tidig graviditet påverkade 

kvinnors känslor och deras reaktioner på förlusten. För männen fanns det dock en förväntan av att 

de skulle vara starka för att kunna stödja sin partner och hade inget utrymme till att sörja eller 

dela sina känslor. Männen som deltog i studien upplevde missfallet som en svårhanterlig 

situation. De upplevde det som svårt då de ville trösta sin partner men var samtidigt rädda för att 

säga fel saker som gjorde situationen värre. Det framkom även att männen upplevde att tiden 

efter missfallet var helande medan andra upplevde tiden efter som en sorgfull period. I studien av 



 

  11 (4437) 
 

Miller, Temple-Smith och Bilardi (2019) framkom att männen i studien upplevde psykosocial 

påverkan efter upplevelsen av missfall samt en förlust av självkänsla samt förlust av identiteten 

av att bli förälder. Den huvudsakliga uppgiften ansåg männen var att stödja deras partner under 

och efter missfallet. Männen nyttjade olika hanteringsstrategier för att hantera missfallet, detta 

innefattade att de rationaliserade missfallet som en biologisk händelse, de distraherade sig och 

höll sig upptagna, tänkte på framtiden eller hade en minnesplats för det förlorade barnet. Männen 

upplevde brist på stöd och sökte stöttning hos närstående, hemsidor samt professionellt stöd men 

upplevde ett ytterligare behov av manligt stöd.  

  

Problemformulering  

Graviditet förknippas ofta med glädje men glädjen kan förekomma tillsammans med oro över att 

drabbas av missfall. Oron över att drabbas av ett missfall är mer vanligt i den tidiga graviditeten 

och avtar desto längre graviditeten fortskrider. Oro kan även leda till att kvinnor avstår från att 

uppsöka vård. Missfall är relativt vanligt och cirka en tredjedel av alla graviditeter avslutas i 

missfall. De kvinnor som söker vård för missfallet hamnar vanligtvis på en gynekologisk 

avdelning där de möter allmänsjuksköterskan. Författarna ville undersöka kvinnors upplevelser i 

samband med missfall för att som omvårdnadspersonal kunna öka kunskapen angående hur dessa 

kvinnor känner kring missfallet. Detta är av vikt för att kunna bemöta kvinnor som genomgått ett 

missfall och för att kunna tillgodose deras behov, då det idag finns brister inom den emotionella 

omvårdnaden i mötet med dessa kvinnor.  

 
Syfte 
Syftet var att beskriva kvinnors upplevelser i samband med missfall. 

 
Teoretiska utgångspunkter  

Att bli gravid innebär för många kvinnor glädje och graviditeten inger hopp inför en framtid som 

förälder. När ett missfall sker kan deras drömmar raseras och en känsla av hopplöshet kan infinna 

sig. Detta kan innebära ett lidande för kvinnorna och därför har författarna har valt att tillämpa 

Katie Erikssons teori om den lidande människan i litteraturöversiktens mot resultatet i 

resultatdiskussionen. Denna teori valdes då den till stor del grundar sig i hur vårdpersonal bör 

förhålla sig i mötet med människor som befinner sig i ett lidande. Denna teori användes för att ge 

stöd åt författarna då de belyser kvinnors upplevelser i samband med missfall och mötet med 

vården.  
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Eriksson (2015) beskriver att lidandet är något smärtsamt och utan mening, men att varje 

människa kan ge lidandet en mening genom att gå igenom det. Hon menar att utan lidande, lust, 

liv och död skulle människan sakna kärnan i det mänskliga livet. I lidandet finns det olika 

uttryckssätt som kan uppfattas med vårt medlidande och med vår medmänsklighet. Kärleken kan 

göra lidandet meningsfullt men lidandet kan även sakna all mening. Då livet har en mening kan 

även lidandet utvinna en mening.  

Eriksson (2015) beskriver lidandet som ett drama med tre akter. Den första akten innefattar 

bekräftandet av lidandet och det betyder att den lidande människan får bekräftelse genom att 

personen är sedd, vilket innebär en tröst. Andra akten handlar om lidandet i sig, att personen får 

tid och utrymme för sitt lidande. Människan kan berövas möjligheten att lida genom att försöka 

finna lösningar till personens lidande. Att befinna sig i lidande handlar om att växla mellan hopp 

och hopplöshet. Den tredje akten innebär ett lindrat lidande genom försoning. Att försonas 

innebär att finna en ny hoppfull framtid i livet där någonting definitivt förlorats. Hur försoningen 

sker är individuellt varpå den kan ske efter en bottenlös förtvivlan eller genom en insikt om det 

som är oundvikligt i livet. Att få bekräftelse på sitt lidande är en förutsättning för utveckling hos 

den lidande människan och detta sker genom att människan delar lidandet med någon annan. Att 

lidandet formuleras till en annan människa krävs för att omvandla lidandet till en värdefull styrka. 

Om lidandet inte delas kan det bidra till regression.   

Ett av vårdvetenskapens grundbegrepp innefattar begreppet medlidande där vårdaren har det 

mod som krävs för att ta ansvar för patienten (Eriksson, 2015). Vårdaren ska även ha mod att ge 

något av sig själv till patienten vilket ska ske utan tanke på egen vinning och ska ges med viljan 

att göra något för patienten. Något som ständigt kan göras är att eftersträva ett lindrat lidande. Att 

ge tröst ger lindring i lidandet och genom tröst kan tillit och hopp väckas hos den lidande 

människan vilket kan inge mod och hoppfullhet. 

Vårdandets värld kan ses som mångdimensionell och beskrivs som tre världar (Wiklund 

Gustin & Lindwall, 2012). Den yttre världen handlar om miljön, där både den fysiska och 

psykiska miljön ingår. Mellanvärlden beskrivs som den värld där relationer påverkas och här 

ingår även vårdrelationen. Den inre världen handlar om det mest privata hos människan, en 

människas allra innersta. Dessa tre världar står i relation till varandra, om en av världarna blir 

påverkad kan även resterande världar påverkas. 

 
Metod 
Metoden som författarna valde att använda sig av var en litteraturöversikt. Friberg (2017) 

beskriver en litteraturöversikt som en strävan efter att överblicka hur kunskapsområdet ser ut 
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inom ett visst vårdvetenskapligt område. En litteraturöversikt kan användas för att skapa en 

överblick av forskningsläget som grund inför en kommande studie. Genom att sammanställa 

befintlig forskning gällande kvinnors upplevelser av missfall bidrar detta till ökad kunskap för 

sjuksköterskan i mötet med dessa patienter.  

 
Urval 

Inklusionskriterier var vetenskapliga orginalartiklar, publicerade mellan år 2012–2019. För att få 

en aktuell litteraturöversikt samt en mer begränsad sökning använde författarna denna 

tidsbegränsning. Artiklar som innefattade resultat gällande utstötta graviditeter innan vecka 22 

inkluderades då dessa stod inom ramen för vad som klassas som missfall. Andra 

inklusionskriterier innefattade artiklar som var både kvalitativa och kvantitativa, skrivna på 

engelska samt peer reviewed. Genom att kontrollera källan för de artiklarna som hämtades från 

databasen där begränsningen peer reviewed inte fanns tillgänglig kunde författarna där med 

avläsa under About the journal eller Journal information om artikeln var peer reviewed. Peer 

reviewed innebär att en vetenskaplig artikel genomgår en ämnesgranskning av två eller tre 

sakkunniga inom området för prövning (Friberg, 2017). 

 
Datainsamling 

Författarna har använt sig av databaserna Cinahl Complete och Medline då dessa är 

betaldatabaser som erbjuder ett större urval av vårdvetenskapliga artiklar (Östlundh, 2017). 

Betaldatabaser innebär att artiklarna granskas noga innan publicering på internet till skillnad från 

de som finns på den fria webben (Segesten, 2017). Författarna har använt sig av sökorden Life 

Experiences, “Abortion, Spontanious”, “Abortion, Habitual”. Ämnesorden omvandlades från 

svenska till engelska genom användning av Svensk MeSH, det ämnesord som saknade MeSH-

term skrevs i fritext vid sökning; Experiences. Sökoperatorerna är det som gör det möjligt att 

sammansätta en sökning och de grundläggande sökoperatorerna är AND, OR och NOT 

(Östlundh, 2017). Boolesk sökteknik tillämpades för att kunna ringa in ämnesord samt dess 

synonymer. Boolesk sökteknik innebär att man sammanfogar olika sökord och synonymer. 

Denna sökteknik användes för att nå så många artiklar som möjligt inom ramen för författarnas 

syfte och författarna använde sig av operatorerna AND och OR. Artiklarna valdes ut genom att 

undersöka titel och abstrakt för att kontrollera om resultatet var relevant för syftet i 

litteraturöversikten. Stämde abstraktet överens med syftet lästes artiklarna i sin helhet. Totalt 

inkluderades tio artiklar i resultatet, se bilaga 1. 
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Dataanalys 

Författarna har utgått från Friberg (2017) vid databearbetningen. Friberg utgår från tre steg vid 

databearbetning och det första steget innebär att artiklarna läses flertalet gånger för att få en 

översikt av innehållet och dess kontext. Det andra steget innebär en sammanställning av 

innehållet från artiklarna i en sökmatris. Detta bidrar till ett helikopterperspektiv över de valda 

artiklarna. I det sista steget eftersöks likheter respektive skillnader i de utvalda artiklarna och det 

är av vikt att bearbeta resultaten beroende på vilken typ av artikel det är. Författarna har läst 

igenom de vetenskapliga artiklarna upprepade gånger med fokus på artiklarnas syfte och resultat 

samt identifierat samtliga resultats huvudfynd. Författarna har dokumenterat artiklarnas innehåll i 

en sökmatris för att ha tillgång till en översikt av de valda artiklarna, se bilaga 2. De 

vetenskapliga artiklarna har författarna analyserat genom att systematiskt kategorisera och 

kontrollera vad målet med undersökningen eller studien var. Författarna har även tolkat, jämfört 

och ställt resultaten mot varandra. Författarna använde sig av olika färger och numreringar för att 

kunna jämföra och se gemensamma nämnare respektive skillnader i resultaten. I resultatet 

framkom tre huvudteman med tillhörande subteman. 

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU, 2014) har tagit fram en mall för 

kvalitetsgranskning av studier med kvalitativ metod som berör patienters upplevelser. Denna mall 

har författarna använt sig av för att kvalitetsgranska de vetenskapliga artiklarna, se bilaga 3. 

 
Forskningsetiska överväganden 

Vetenskapsrådet beskriver vikten av att varje forskningsstudie är tillförlitlig, det vill säga redlig. 

Redlig forskning innebär att forskningen inte är fabricerad, plagierad, förfalskad eller stulen 

(http://www.codex.vr.se). Författarna till föreliggande arbete har beaktat vetenskapsrådets 

riktlinjer under hela arbetsprocessen. Författarna har valt artiklar som fått tillstånd från etisk 

kommitté eller där noggranna etiska överväganden har gjorts. Vetenskapsrådet (2019) beskriver 

att etiska överväganden innebär att författarna till artiklarna har informerat deltagarna om 

forskningens syfte, deltagarna har själva fått bestämma över sin medverkan, deltagarnas uppgifter 

var konfidentiella samt att de insamlade uppgifterna endast användes för forskningens ändamål. 

Författarparet har haft i beaktande att engelska inte är författarnas modersmål vilket gjort att 

lexikon har använts för att inte misstolkningar skulle ske, då misstolkningar skulle kunna bidra 

till att resultat förvrängs. Författarparet har även varit medvetna om sin egen förförståelse och 

genom noggrann analys av samtliga resultat undvikit att påverkas av den egna förförståelsen.  
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Resultat 

Syftet var att undersöka kvinnors upplevelse i samband med missfall och efter genomgång av 

resultaten från tio artiklar framkom tre huvudteman med tillhörande subteman. Det första temat 

var emotionell påverkan med fyra subteman; sorg, sorgeprocess, trauma och chock samt skuld 

och exkludering. Det andra huvudtemat var erfarenheter av sjukvården med tre subteman; 

information, empati och miljö samt stöd. Det sista temat var stöd från sociala nätverket. 

 

Emotionell påverkan 

Sorg  

I flera studier framkom att kvinnor upplevde sorg efter missfall (Bellhouse, Temple-Smith & 

Bilardi, 2018; Forte Camarneiro, Cardoso Maciel & Garcia da Silveira, 2015; MacWilliams, 

Hughes, Aston, Field, & Moffatt, 2016; Watson, Simmonds, La Fontaine & Fockler, 2019). I 

studien av Forte Camarneiro et al. (2015) beskrev kvinnorna att det var svårt att hantera 

känslorna då de var glada över att vara gravida och när missfallet var ett faktum upplevde de 

känslor som sorg och ledsamhet. Att möta andra gravida kvinnor bidrog till ökad sorg vilket 

ledde till att kvinnorna som drabbats av missfall undvek social eller personlig kontakt med andra 

gravida kvinnor, detta ansågs vara en del av missfallets sorgeprocess. Deltagarna i studien 

upplevde sina känslor som oorganiserade och negativa efter ett missfall. Emotionellt kände de sig 

labila men också ambivalenta inför vad som hade inträffat. De upplevde en hjälplöshet och även 

andra känslor som de inte visste fanns och därför var de svåra för kvinnorna att beskriva. 

Hjälplösheten över att de inte kunde styra vad som hänt tillförde en konstant smärta och lidande 

för de som hade drabbats av missfall. Sorgen efter ett missfall associerades även till andra känslor 

som till exempel ilska, vilket gjorde att deltagarna ifrågasatte varför detta hade hänt just dem. 

Dessa frågor gjorde att kvinnorna kände en förtvivlan och frustration och de försökte finna 

förklaringar till varför de upplevde dessa känslor. Batool och Azam (2016) samt Carolan och 

Wright (2017) beskriver att sorg över ett missfall inte går under kriterierna för vad samhället 

klassar som något att sörja över, därför kände kvinnorna som drabbats av missfall att de blev 

berövade deras egen sorg.  

 

Sorgeprocess 

I studierna av Meaney, Corcoran, Spillane, och O’Donoghue (2017) samt Norton och Furber 

(2018) framkom det att det var av vikt för kvinnorna att erbjudas en miljö där det var tillåtet att 

uttrycka känslor. I fyra studier visade resultatet att kvinnorna kände behov av att ha en 
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minnesplats eller någon form av ceremoni för att ha något att minnas det förlorade barnet vid 

(Batool & Azam, 2016; Bellhouse et al., 2018; Meaney et al., 2017; Watson, Jewell & Smith 

2018). I en av studierna framkom det att kvinnorna diskuterade olika sätt att minnas deras förlust 

och detta kunde ske genom att föra dagbok, skriva dikter och sånger eller genom att organisera en 

begravning eller liknande ceremoni (Meaney et al., 2016). Vissa av kvinnorna talade om vikten 

av att ha någon ceremoniell tillställning kring årsdagen av missfallet för att uppmärksamma deras 

förlust. Resultatet visade även att de kvinnor som hade barn sedan tidigare hade lättare att hantera 

sin förlust, då barnet fungerade som en distraktion. I studien av Batool och Azam (2016) talade 

kvinnorna om att det var viktigt att ha något fysiskt att associera det förlorade barnet vid. Därför 

var deltagarna ofta fästa vid de saker som de hade inhandlat till det kommande barnet innan 

missfallet för att ha något att minnas dem vid. Vidare beskrev deltagarna i studien av Watson et 

al. (2018) att varje missfall är unikt även om händelsen i sig är relativt vanlig. Därför kan det 

efter ett missfall vara till tröst att ha någon form av begravning eller liknande till minne av det 

förlorade barnet. 

I tre studier diskuterade kvinnorna hur det var att återgå till normala rutiner efter missfallet 

(McWilliams et al., 2016; Watson et al., 2019; Watson et al., 2018). I studien av McWilliams et 

al. (2016) uppgav kvinnorna att missfallet ofta sörjs ensamt och kvinnor som upplevt missfall 

förväntades återvända till normala rutiner så fort som möjligt. I studien av Watson et al. (2018) 

beskrev kvinnorna att återgången till normala rutiner ansågs vara surrealistiskt och de hanterade 

tiden efter missfallet genom att lägga sin tid på arbete och hobbys. Att lägga sin tid på arbete och 

hålla sig sysselsatt ansågs vara ett sätt att distrahera sig från upplevelsen av missfallet. Efter 

missfallet upplevdes ett tomrum där moderskapet sågs som ett hål som inte kunde fyllas på något 

annat sätt.  

 
Trauma och chock 

Missfallet som händelse ansågs vara en traumatisk upplevelse för många kvinnor (McWilliams et 

al., 2016; Watson et al., 2018). Händelsen av missfallet kunde upplevas som traumatisk då 

kvinnorna var oförberedda på att detta kunde ske eller att upplevelsen blev traumatisk på grund 

av att kvinnorna inte kunde påverka händelsen. Resultatet visade även att det fanns en 

medvetenhet kring att ett missfall kunde inträffa men upplevdes trots detta som en förödande 

händelse (Watson et al., 2018). I studien av Carolan och Wright (2017) beskrev kvinnorna att 

upplevelsen av chock efter missfallet kunde påverkas av en ovisshet då de var oförberedda på att 

missfallet kunde ske. Några av kvinnorna i studien förstod att missfallet skett genom att de fick 

blödningar och kramper, och andra fick reda på missfallet genom ultraljud. Oavsett vilket sätt 
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kvinnorna fick reda på att de hade fått missfall upplevde de samma typ av chockartad känsla. 

Även i studien av Watson et al. (2019) framkom att kvinnorna upplevde en känsla av chock i 

samband med missfallet. 

 

Skuld och exkludering 

Kvinnorna upplevde skuld efter missfallet och att de själva kunde vara orsaken till att missfallet 

hänt dem (Batool & Azam, 2016; Bellhouse et al., 2018; Carolan & Wright, 2017; Forte 

Camarneiro et al., 2015; Norton & Furber, 2018; Watson et al., 2018).  

Kvinnorna i andra studier upplevde att de kände sig exkluderade och saknade tillhörighet efter 

missfallet (Carolan & Wright, 2017; Watson et al., 2019). I studien av Batool och Azam (2016) 

beskrev kvinnorna att det upplevde exkludering från deras vänner som var gravida. De upplevde 

att de var till en börda för sina vänner som väntade barn och detta tillförde en ökad känsla av 

förlust. Detta medförde att kvinnorna som upplevt missfall påverkades socialt under en längre 

period och det bidrog till en lägre självkänsla hos kvinnorna. Det sociala nätverket tenderade att 

skuldbelägga kvinnan över missfallet, vilket ledde till att kvinnorna isolerade sig socialt. I studien 

av Bellhouse et al. (2018) beskrev kvinnorna att det fanns en oskriven regel att inte berätta om 

graviditeten i ett tidigt skede vilket gjorde det svårare att finna stöd hos andra och de fick sörja i 

ensamhet. Detta kunde leda till känslor av isolering efter missfallet. Tysthetskulturen kring 

missfall bidrog till att det var svårare att tala om upplevelsen. Liknande resultat gick att återfinna 

i artiklarna av Batool och Azam (2016), McWilliams et al. (2016), Meaney et al. (2017) samt 

Watson et al. (2019). 

 
Erfarenheter av sjukvården 

Information 

Kvinnorna i flera studier upplevde att de inte fick tillräckligt med information från vården, och 

visste därav inte vad som skulle ske under och efter missfallet. De uppgav att vården kunde 

förbättras genom att få tydligare information från vårdpersonalen (MacWilliams et al., 2016; 

Norton & Furber, 2018; Watson et al., 2019). Norton och Furber (2018) beskrev vidare hur 

kvinnorna uppfattade att sjuksköterskor avsiktligen var diffusa gällande information om hur 

missfall yttrar sig. Kvinnorna var dock medvetna om att detta var för att det är individuellt hur 

missfall yttrar sig för olika individer och att det är svårt för sjukvårdspersonal att förutse detta. 

Dock uppgav kvinnorna att de var i behov av tydligare indikationer inför vad de kunde förvänta 

sig och hur detta skulle hanteras. I resultatet av Meany et al. (2017), Norton och Furber (2018) 

samt Watson et al. (2019) framkom att kvinnorna uppfattade informationen genom att de 
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överhörde sjukvårdspersonal tala med varandra om vad som hänt och fick således reda på att ett 

missfall hade skett. Watson et al. (2019) beskriver även att vissa kvinnor uppgav att de fick 

inaktuella broschyrer och telefonnummer medan andra inte erbjöds information om stödgrupper 

eller rådgivning. 

 

Empati och miljö 

Flera studier visade att kvinnorna som drabbats av missfall upplevde en viss stigmatisering kring 

missfallet från sjukvårdspersonalen (Cullen, Coughlan, Casey, Power & Brosnan, 2017; Norton 

& Furber, 2018; Watson et al., 2019). Kvinnorna upplevde även behov av medlidande från 

vårdpersonalen då medlidande kunde göra tiden efter missfallet lättare. I studien av Watson et al. 

(2019) beskrev kvinnorna som genomgått ett missfall att bemötandet från vårdpersonalen 

uppfattades som rutinmässig och utan medlidande. I studien av Norton och Furber (2018) 

framkom även att överdrivet medlidande kunde upplevas som opassande. I studien av Cullen et 

al. (2017) uppgav kvinnorna vikten av att vårdpersonalen visade empati då detta hade en märkbar 

inverkan på upplevelsen efter missfallet. Om vårdpersonalen inte visade empati upplevde 

kvinnorna detta som en negativ inverkan på den övergripande upplevelsen efter missfallet. I 

studien av Meany et al. (2017) visade resultatet att sensibilitet från vårdpersonalen var av vikt för 

många kvinnor och om detta inte visades ökade den negativa upplevelsen av missfallet. Liknande 

resultat framkom i artiklarna av Cullen et al. (2017) och Watson et al. (2019).  

Flera studier visade att kvinnorna upplevde att det inte fanns någon privat sfär för dem att vara 

i för att bearbeta deras besked om missfall, vilket påverkade dem negativt (Forte Camarneiro et 

al., 2015; Meany et al., 2017; Norton & Furber, 2018). I två studier visade resultatet att 

sjukvårdspersonalen kunde använda sig av okänslig terminologi vilket fick kvinnorna att känna 

att personalen saknade kunskap om hur missfall skulle bemötas (Cullen et al., 2017; Watson et 

al., 2019). I studien av Cullen et al. (2017) beskrevs hur sjukvårdspersonal benämnde medicinen 

som de gav till kvinnorna för abortpiller, vilket uppfattades som opassande då det gällde ett 

missfall och inte inducerad abort. 

 

Stöd 

Enligt en studie av McWilliams et al. (2016) framkom att kvinnorna som lämnat vårdavdelningen 

kände de sig isolerade på grund av att de kände brist på stöd från sjukvårdspersonal. I studien av 

Watson et al. (2019) beskrev de kvinnor som upplevde ett behov av andligt stöd att detta sällan 

var tillgängligt på sjukhuset. Kvinnorna uppgav att de önskade att de blivit erbjudna 
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professionellt stöd, men inte fick det. I resultatet diskuterade kvinnorna även bristen på resurser 

och kunniga vårdgivare i närheten av deras hem vilket hindrade dem att erhålla det stöd de var i 

behov av. 

 

Stöd från sociala nätverket 

Kvinnorna uppgav att det hjälpte dem att hantera sorgen efter missfallet när de fann stöd hos sin 

partner (Batool & Azam, 2016; Bellhouse et al., 2018; Carolan & Wright, 2017; Norton & 

Furber, 2018). I artikeln av Bellhouse et al. (2018) framkom att partnern var det centrala stödet 

både fysiskt och emotionellt efter missfallet vilket gav en positiv effekt på deras mående. Det 

framkom även att familj och vänner användes för att få tala ut om missfallet. Det sociala 

nätverket lyssnade på deras sorg och uppmärksammade den, vilket gav kvinnorna en känsla av 

tröst. Kvinnor sökte sig till andra kvinnor som hade varit med om missfall för stöd, då de kände 

att de kunde tala öppet om upplevelsen kring missfallet. Kvinnorna tyckte även att andra kvinnor 

som varit med om missfall var särskilt förstående och stöttande, de fann stöd och bekräftelse hos 

dessa kvinnor. Liknande resultat framkom även i artiklarna av Carolan och Wright (2017), Forte 

Camarneiro et al. (2015), Meany et al. (2017) samt Watson et al. (2018).  

I två studier framkom det att en del kvinnor sökte professionellt stöd, men detta var inte lika 

vanligt som att söka stöd hos närstående (Batool & Azam, 2016; Norton & Furber, 2018). Hos de 

kvinnor vars partner inte fungerade som stöd ingavs en känsla av att partnern inte förstod vilken 

påverkan missfallet hade på deras mående, vilket ledde till att de kände sig ensamma om 

upplevelsen av missfallet (Bellhouse et al., 2018). I studien av Carolan och Wright (2017) 

framkom att om kvinnorna inte fick stöd från familj och närstående kunde det upplevas som att 

kvinnornas sorg inte blev erkänd. Liknande resultat framkom i artikeln av McWilliams et al. 

(2016) där även dessa kvinnor beskrev att deras förlust inte blev erkänd samt att de saknade stöd 

från familj och närstående. I studien av Watson et al. (2019) beskrev kvinnorna bristen på 

bekräftelse på arbetsplatsen och stödet från kollegorna var otillräckligt. Kvinnorna beskrev även 

att de kände sig trakasserade då de var sjukskrivna och de fick höra av deras arbetsgivare att de 

varit frånvarande från arbetet tillräckligt länge. 

 

Diskussion 

Denna diskussion består av en metoddiskussion och en resultatdiskussion. I metoddiskussionen 

lyfter författarparet fram styrkor respektive svagheter med den valda metoden. I 

resultatdiskussionen tillämpas Katie Erikssons teori om den lidande människan. Teorin diskuteras 
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tillsammans med resultatdelens huvudfynd; emotionell påverkan, erfarenheter av sjukvården och 

stöd från sociala nätverket. Vidare i resultatdiskussionen diskuteras även litteraturöversiktens 

bakgrund mot ny forskning och litteratur.  

 

Metoddiskussion 

Enligt Friberg (2017) innebär en litteraturöversikt att samla information om befintlig forskning 

inom ett specifikt område för att få en uppfattning om vad som studerats. En litteraturöversikt 

tillämpades i detta arbete för att fastställa kunskapsläget för att analysera kvinnors rapporterade 

upplevelser efter missfall. Vid begränsad forskning inom ett valt ämne hade en annan kvalitativ 

metod kunnat implementeras för att få en fördjupad förståelse (Friberg, 2017). Om det valda 

ämnet var outforskat hade utökad kunskap varit av vikt och kunnat genomföras genom enkäter, 

intervjuer eller observationer. Författarna ansåg dock att det fanns tillräcklig forskning för att 

göra en litteraturöversikt och denna metod gynnar den framtida professionen. Förmågan att söka 

och använda relevant information är av vikt för sjuksköterskans evidensbaserade arbete 

(Östlundh, 2017) 

Litteraturöversikten baserades på ett antal inklusionskriterier för att genomföra ett noggrant 

urval. Ett av inklusionskriterierna författarparet valde i denna litteraturöversikt var att inkludera 

artiklar mellan åren 2012–2019. Exklusion av material äldre än 2012 gjordes, detta för att 

författarparet ville få tillgång till den mest aktuella vetenskapliga forskning som svarar mot 

syftet. Författarna valde att begränsa till dessa årtal för att möjliggöra noggrann granskning av 

sökresultaten. Författarparet har diskuterat huruvida väsentligt material kan ha försummats på 

grund av exklusion av tidigare material. För att inte exkludera en viss folkgrupp valde 

författarparet att inte avgränsa till ett land eller världsdel, dock var de flesta artiklarna från 

västvärlden. En av artiklarna som inkluderades i litteraturöversiktens resultatdel var från 

Pakistan, två från Kanada, två från USA, en från Australien, en från Portugal, två från Irland och 

en från Storbritannien. Eftersom litteraturöversikten saknar perspektiv från kvinnor inom området 

från övriga världsdelar och upplevelsen av en händelse är individuell och unik för varje människa 

anser författarna att det inte är möjligt att generalisera upplevelsen av ett missfall. Ett annat 

inklusionskriterie var att artiklarna var skrivna på engelska för att utöka sökresultatet samt att 

detta språk är något som författarparet behärskar. Dock är inte engelska författarparets 

modersmål varpå lexikon använts för att undvika missförstånd och på så vi öka tillförlitligheten i 

arbetet. För att försäkra att artiklarna var vetenskapligt granskade undersökte författarna 

tidskrifternas hemsidor för att fastställa att artiklarna var peer reviewed, detta gällde de artiklar 
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från databasen Medline där peer review inte ingick som begränsning. Författarparet valde att 

exkludera utstötta graviditeter efter vecka 22 då detta inte tillhör allmänsjuksköterskans 

kompetensområde.  

Författarna sökte efter artiklar som innefattade upplevelser i samband med missfall, detta 

resulterade i nio stycken kvalitativa artiklar och en artikel med mixad metod. Kvalitativa artiklar 

valdes ut då dessa fokuserar på att förstå människors erfarenheter och upplevelser (Segesten, 

2017). Detta anser författarparet vara en styrka för arbetet då det står i relation till författarnas 

syfte. I artikeln med mixad metod ansåg författarna att all data var relevant för syftet, då den 

kvantitativa delen även tog upp kvinnors upplevelser i samband med missfall. Den kvantitativa 

datan var framställd genom beskriven statistik vilket underlättade författarnas analys av 

resultatet. 

Författarparet valde att använda sig av Cinahl och Medline för att finna artiklar till 

litteraturöversikten. Användandet av Cinahl och Medline för databassökningar kunde ses som en 

styrka då dessa innefattar forskning inom omvårdnad (Östlundh, 2017). Ett antal artiklar valdes 

bort då dessa inte fanns tillgängliga, detta kan ha orsakat att författarna gått miste om relevant 

forskning som speglade syftet. Genom att författarna valde endast dessa databaser kan ha medfört 

att relevant forskning försummats. De valda sökorden användes för att relatera till och beskriva 

syftet. Författarna diskuterade sökorden för att inte föregå syftet innan sökningen gjordes samt att 

undvika att författarnas egen förförståelse påverkade sökresultaten. Svensk MeSH-lexikon 

användes för korrekta översättningar av sökorden och för att undvika misstolkningar. Författarna 

har diskuterat användandet av sökoperatorn NOT för att kunna utesluta exempelvis partnerns 

upplevelser vid sökning av artiklarna. Sökoperatorn NOT används mellan två termer för att 

avgränsa sökningen till att omfatta den ena termen men inte den andra (Östlundh, 2017). 

Författarna kom dock fram till att detta kunde medföra att ett stort antal artiklar där kvinnors 

upplevelser efter missfall gick förlorade då enbart ett litet segment handlade om partnerns 

upplevelser.  

En kvalitetsgranskning av artiklarna som framkom i sökresultatet gjordes enligt en mall för 

kvalitetsgranskning av kvalitativa artiklar (SBU, 2014). Användandet av denna mall underlättade 

kvalitetsgranskningen av artiklarna då författarparet inte haft någon tidigare erfarenhet av denna 

typ av granskning. Mallen hade en överskådlighet och var enkel att förstå vilket underlättade 

utförandet av kvalitetsgranskningen. Denna mall medverkade till att författarparet granskade 

artiklarna på ett likvärdigt sätt vilket kan ses som en styrka i arbetet. Detta har även bidragit till 

att resultatet till litteraturöversiktens tillförlitlighet ökat. När författarparet funnit relevanta 

artiklar till litteraturöversikten påbörjades processen av analysarbetet enligt Friberg (2017). De 
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valda artiklarna skrevs ut för att möjliggöra en överskådlighet och dessa lästes upprepade gånger 

enskilt för att sedan diskuteras sinsemellan. Av författarnas valda artiklar var det tre av dessa som 

även innefattade partnerns perspektiv, dock framgick kvinnornas upplevelser tydligt och 

författarna kunde ta ut dessa delar till sitt eget resultat.  

Författarparet har arbetat på ett strukturerat sätt och valt att enbart arbeta tillsammans under 

perioden för detta arbete. Detta har varit fördelaktigt för författarnas samarbete som fungerat väl.  

 

Resultatdiskussion 

Resultatdiskussionen diskuteras utifrån litteraturöversiktens resultat. Detta baseras på de teman 

som författarparet kommit fram till, dessa innefattar huvudteman emotionell påverkan, 

erfarenheter av sjukvården och stöd från sociala nätverket. 

I litteraturöversiktens resultat framkom att kvinnor som genomgått missfall känner behov av 

en minnesplats eller någon form av ceremoni för att minnas det förlorade barnet vid. Andersson 

Wretmark (2017) beskrev att år 1970 överlämnades dödfödda barn till Karolinska institutet för 

forskning och anatomisk användning. I de fall de dödfödda barnen inte lämnades för detta 

ändamål gravsattes de tillsammans med en annan avliden person, detta gjordes utan tillfrågan. 

Det beskrevs även att föräldrarna till dödfödda var i behov av stöd samt att de inte hade tillgång 

till det stöd de behövde. Vidare beskrevs att en förändring skedde över tid och föräldrarna hade 

större påverkan på beslutet gällande ceremoni eller minnesplats. Att erbjudas en ärlig närvaro 

samt att bli lyssnad på var av vikt då sorg tar tid och kraft. Genom att uppmuntra föräldrar att 

försöka få barn igen eller uppmuntra dessa att inte se sitt dödfödda barn ansågs tidigare skydda 

föräldrarna men detta bemötandet ser annorlunda ut idag. Idag anses det vara av vikt att 

tillgodose föräldrarnas önskemål gällande minnesplatser och ceremonier. Eriksson (2015) 

beskriver bekräftandet av lidandet vilket inbegriper att den lidande människan får en försäkran 

om att hon blir sedd, detta kan inge en känsla av tröst. Som ovan nämnt har förändring över tid 

skett men författarna anser att det fortfarande finns rum för vidare utveckling. Det kan finnas en 

vilja att försöka hitta lösningar för att skydda eller hjälpa personer som genomgår något svårt, 

detta kan dock verka kontraproduktivt då det är viktigt att personer själva också får chans att 

finna lösningar för att öka sitt välmående. 

Litteraturöversiktens resultat visar att sorg är en central känsla efter missfall samt känslor av 

hjälplöshet då de inte kan påverka eller styra det som missfallet medför. Sorgen kommer till följd 

av känslor av ilska samt ifrågasättande varför just de drabbas av detta. Resultatet visar att 

kvinnorna hanterar sorgen genom att finna stöd hos deras partners samt att partnern är det 
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centrala stödet fysisk och emotionellt. I studien av Miller et al. (2019) framkom att även männen 

upplevde behov av stöd och sökte stöd hos närstående. Männen upplevde att deras huvudsakliga 

uppgift var att stödja kvinnan under och efter missfallet. I studien av Albuquerque, Cuhna 

Ferreira, Narciso och Pereira (2019) beskrev par som har förlorat ett barn hur de behöver finna 

stöd hos varandra men att detta är problematiskt då föräldraparet upplevde att det är betungande 

att fungera som stöd för sin partner efter en sådan händelse. Föräldrarna talade om att någon i 

förhållandet behövde agera som den starkare individen för att kunna fungera som stöd. 

Författarparet har diskuterat huruvida partnern till en kvinna som förlorat sitt barn i missfall 

fungerar som stöd då även partnern ofta upplever händelsen emotionellt mödosam. Då partnern 

inte kan tillgodose kvinnans behov av stöd, skulle detta kunna leda till att kvinnan känner sig 

ensam i sorgen. I studien av Miller et al. (2019) framkom det att partnern till kvinnan som fått 

missfall distraherade sig för att inte känna sorg och valde att se missfallet ur en medicinsk aspekt. 

Genom att göra på det viset anser författarna att det kan bidra till att kvinnan inte får någon 

lindring i lidandet. Lidandet behöver en medaktör, i detta fall partnern, och om inte denna 

medaktör finns till hands kan kvinnans lidande intensifieras. Författarna anser att det är av vikt att 

få bekräftelse i sitt lidande och om partnern inte visar att han själv lider utan istället distraherar 

sig kan det leda till att kvinnan inte får bekräftelse i lidandet.  

Litteraturöversiktens resultat visar att sjukvårdspersonalen kan underlätta tiden efter missfallet 

genom att visa medlidande. När vårdpersonalen har en empatisk inställning har detta en positiv 

påverkan på kvinnornas upplevelse efter missfallet. Författarna anser att empati och medlidande 

kan ses som en del i en vårdhandling där sjukvårdspersonalen lindrar patientens lidande. En 

vårdhandling innebär att vårdpersonalen har en intention med sitt handlande, det vill säga att 

lindra lidande och främja patientens hälsa (Wiklund Gustin & Lindwall, 2012). Eriksson (2015) 

beskriver medlidande som ett av vårdvetenskapens grundbegrepp och medlidande innebär att 

vårdaren har det mod som krävs för att ta ansvar för patienten. Detta relaterar till ICN:s etiska 

kod där det framkommer att sjuksköterskan skall visa lyhördhet, medkänsla, trovärdighet, 

integritet och respekt. I resultatet framkommer att kvinnor upplever brist på information från 

sjukvårdspersonal och då information delgavs kunde den vara inaktuell och bristfällig. Detta är 

direkt kontradiktoriskt mot vad ICN beskriver gällande patienters rätt till att få korrekt, tillräcklig 

och lämplig information från sjukvårdspersonal. Vidare beskriver ICN att sjuksköterskan skall 

arbeta för en rättvis och jämställd fördelning av resurser, tillgång till hälso- och sjukvård samt 

andra vård- och omsorgstjänster. Det framkommer i resultatet att detta är något som saknas då 

kvinnorna belyser bristen på kunniga vårdgivare samt resurser i närheten av bostaden. Kvinnorna 

i vissa studier upplever att sjukvårdspersonalen saknar kunskap om hur kvinnor som genomgått 
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ett missfall ska bemötas. Resultatet visar även att kvinnorna upplever brist på privat utrymme på 

sjukhuset där de kan hantera beskedet gällande missfallet. När kvinnorna i litteraturöversikten 

beskriver att de saknar privata utrymmen och blir bemötta på ett klandervärdigt sätt, anser 

författarna att detta påverkar deras yttre- och mellanvärld och kvinnorna får därför ingen hjälp 

med att lindra lidandet. Detta relaterar till det Wiklund Gustin och Lindwall (2012) skriver 

gällande miljön kring den lidande människan. De beskriver människans tre världar, den yttre 

världen handlar om den fysiska miljön, mellanvärlden beskrivs som den del där relationer 

påverkas och den inre världen som tillhör det mest privata. När kvinnornas yttre- och mellanvärld 

påverkas berörs även den inre världen och detta kan leda till ett ökat lidande för kvinnorna. 

Det är av vikt att vårdpersonal informerar i ett tidigt skede om vad som sker och varför, detta 

för att patienten skall få en tydlig bild av vad som inträffat (McMorrow & Wiltse, 2019). 

Resultatet av litteraturöversikten visar att kvinnorna upplever skuld över missfallet och skyller 

detta på sig själva och sina handlingar. Författarna menar därför att det är vårdpersonalens 

uppgift att tidigt tala om för patienten att detta inte är något de kunde påverkat och förklara 

orsaker till varför ett missfall sker. Det vill säga att vanliga orsaker till missfall bland annat är 

kromosomfel eller annat som inte går att styra över (Andersson & Borgfeldt, 2010). Att som 

vårdpersonal minska risken för att skuldkänslor uppkommer är betydelsefullt för att minska 

känslan av en traumatisk upplevelse. Resultatet visar att kvinnorna som genomgått missfall 

hamnar i ett chockartat tillstånd på grund av att händelsen upplevs traumatisk. McMorrow och 

Wiltse (2019) beskrev att personer som befinner sig i ett chockartat tillstånd ofta har svårigheter 

med att ta till sig information. Därför menar författarna att sjukvårdspersonal bör kommunicera 

på ett sätt som är enkelt att förstå men också vara uppmärksam på hur personen tar till sig av 

informationen som delgivits.  

 

Kliniska implikationer  

Resultatet i denna litteraturöversikt kan bidra till en ökad kunskap gällande kvinnors upplevelser i 

samband med missfall. En ökad kunskap kan bidra till att utveckla sjuksköterskans kompetens att 

möta dessa kvinnor samt tillgodose kvinnornas behov. Kvinnorna i litteraturöversikten var i 

behov av en privat miljö på sjukhuset där de kunde uttrycka sina känslor. Detta kan till exempel 

tillgodoses på en gynekologisk avdelning genom att kvinnorna inte skall behöva dela rum med 

någon som är gravid. Behovet av minnesplats eller ceremoni kom fram i resultatet och att ta 

hänsyn till detta behov kan göras genom att tillfråga kvinnorna som genomgått missfall om de har 

några specifika önskemål, exempelvis kan en begravningsgudstjänst erbjudas genom sjukhusets 
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präst. Kvinnorna i litteraturöversikten upplevde brist på stöd och information från 

vårdpersonalen. Genom tydliga riktlinjer och rutiner för vilken information patienten behöver ta 

del av efter ett missfall kan bidra till att viktig information inte förbigås. Som sjukvårdspersonal 

är det inte möjligt att styras av mallar eller checklistor gällande stöd, däremot kan denna 

litteraturöversikt ligga till grund för vad kvinnorna är i behov av för stöd. Därefter kan stödet ske 

utifrån ett personcentrerat perspektiv för att kunna möta kvinnornas emotionella behov.  

 

Förslag till fortsatt forskning  

Det framkom i litteraturöversiktens resultat att kvinnor upplevde behov av stöd efter missfall. 

Genom fördjupade intervjuer gällande vilket typ av stöd kvinnorna är i behov av skulle 

sjukvården kunna tillgodose de stödinsatser kvinnorna önskar.  

Då denna litteraturöversikt till stor del använt forskning från västvärlden vore det intressant att 

studera upplevelsen av missfall även i andra delar av världen samt undersöka eventuella 

kulturella skillnader som kan medverka till andra upplevelser i samband med missfall. Detta för 

att bidra till ökad förståelse för kulturella skillnader då vårdpersonal vanligtvis möter patienter 

med olika bakgrund. Författarna anser även att det skulle vara av intresse att studera skillnader på 

kvinnor som drabbas av habituella missfall och de som genomgått sitt första missfall.  

Författarna upplever att det finns begränsad forskning gällande sjukvårdspersonalens 

upplevelser av att vårda kvinnor som genomgått ett missfall. Genom att undersöka 

sjukvårdspersonalens upplevelser av att vårda denna patientgrupp ökar det kunskapen om vilka 

brister respektive tillgångar som personalen besitter vilket kan hjälpa kvinnorna att erhålla den 

vård de är i behov av.  

 

Slutsats  

Kvinnorna upplever olika typer av känslor däribland sorg och det är av vikt att få sörja det 

förlorade barnet genom en minnesplats eller ceremoni. Kvinnorna påverkas av den miljö de 

befinner sig i och denna miljö kan påverkas av sjukvårdspersonalen. Kvinnor var främst i behov 

av stöd från närstående och sjukvårdspersonal. Sjukvården har en viktig roll när det kommer till 

att bemöta dessa kvinnor. Det är av vikt att det finns en medvetenhet hos sjuksköterskor 

angående hur kvinnor upplever missfall för att kunna möta dem på ett professionellt sätt. 
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Bilaga 2. Matris över urval av artiklar till resultat  
Författare Titel År, land, tidskrift Syfte Metod 

(Urval och 
datainsamling, analys) 

Resultat 

Batool, S.S & 
Azam, H. 
 

Miscarriage: 
Emotional burden 
and social 
suffering for 
women in 
Pakistan 
 

2016 
 
Pakistan 
 
Death studies 
 

 

Syftet var att undersöka 
kvinnors upplevelser efter 
missfall. 
 

Metod:  
Kvalitativ metod. 
Tolkande  
fenomenologisk  
studie. 
 
Urval: Tio kvinnor mellan 23–
28 år som upplevt missfall 
med första barnet.  
 
Datainsamling: 
Intervjuschema med tre 
grundfrågor.  
 
Dataanalys: Tematiserad 
analys. 
 

 

Resultatet visade att stöd från närstående var 
av vikt för kvinnorna vid hanteringen av 
sorgen av ett förlorat barn och att ej få stöd 
förvärrade den psykiska smärtan. Missfallet 
bidrog även till att drömmar och planer 
krossades. Det var inte så vanligt att kvinnor 
sökte professionellt stöd, utan istället vände 
de sig till närstående. Kvinnorna upplevde 
även att de kände sig isolerade och hade 
skuldkänslor efter missfallet och blev 
skuldbelagda av andra. Kvinnorna beskriver 
även att de önskade kunna prata mer öppet 
om missfall. Kvinnorna beskriver att genom 
att ha en begravning och en minnesplats 
kunde de känna en fysisk närhet till det 
förlorade barnet. Kvinnorna upplevde att de 
var till en börda för deras vänner som var 
gravida vilket ökade deras känsla av förlust. 
 

 
Bellhouse, C., 
Temple-Smith, M. 
J., & Bilardi, J. E.  
 

“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 
 

2018 
 
Australien 
 
BMC Women’s Health 
 

 

Syftet var att undersöka 
kvinnors upplevelser av stöd 
från den sociala kretsen. 
 

Metod: Kvalitativ beskrivande 
ansats. 
 
Urval: Kvinnor från 
stödorganisationer för missfall 
och snöbollsurval. 
 
Datainsamling: Semi-
strukturerade intervjuer. 
 

Resultatet visade att kvinnors centrala stöd 
ligger hos partnern och även hos andra 
kvinnor som själva genomgått ett eller flera 
missfall. Vissa kvinnor beskrev deras 
partners stöd som fysiskt och emotionellt 
närvarande under tiden efter missfallet. 
Andra kvinnor beskrev att deras partners inte 
förstod missfallets påverkan på kvinnan och 
att partnern inte var närvarande. Stöd från 
nätverk, vänner och familj ansågs vara 
positivt då dessa bekräftade deras känslor av 
sorg. Kvinnor upplevde även att det fanns en 
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Dataanalys: Tematisk 
analysering användes för att 
identifiera mönster och teman. 
 

 

viss tysthetskultur kring missfall och att 
många är obekväma med att prata om 
missfall, detta ledde till att kvinnor kände sig 
ensamma och isolerade. Oskrivna regler 
såsom att inte berätta om graviditeten innan 
första trimestern ledde även till att kvinnorna 
hade svårare att finna stöd hos andra. Vissa 
kvinnor upplevde behov av en minnesstund 
och att bristen på detta gjorde att de upplevde 
att deras barn inte existerat för någon annan 
än de själva. En del kvinnor upplevde att de 
klandrade sig själva över att missfallet skett.  
 

Carolan, M., & 
Wright, R. J 
 

Miscarriage at 
advanced 
maternal age and 
the search for 
meaning 
 

2017 
 
USA 
 
Death studies 
 

 

Syftet var att undersöka hur 
medelålderskvinnor uppfattar 
och beskriver deras 
upplevelser av missfall.  
 

Metod: Kvalitativ 
fenomenologisk ansats. 
 
Urval: Engelsktalande, 
missfallet inom två år, 
missfallet skulle ha skett när 
kvinnan var 35 år eller äldre. 
 
Datainsamling: 
Fenomenologiska intervjuer. 
 
Dataanalys: 
Data transkriberades och 
analyserades. 
 

Kvinnorna upplevde en stor sorg över något 
som funnits där men som nu var borta. 
Kvinnorna upplevde att deras förlust var 
verklig och att sorgen som följde var intensiv. 
Kvinnorna uppgav även om att de fråntogs 
rätten till att sörja på de sättet de behövde, då 
missfall inte ses av andra som något att sörja 
över. De menade att deras sorg inte blev 
erkänd och därför fick de inte något stöd från 
närstående. Kvinnorna beskrev även hur 
chockartat det var att få besked om missfall. 
Efter missfallet upplevde kvinnorna att de var 
exkluderade. Kvinnorna kände skuld över att 
deras kropp inte klarade av att behålla ett 
barn. Många av kvinnorna talade även om 
vikten av stöd från partnern eller att samtala 
med någon som har genomgått samma sak. 

Cullen, S., 
Coughlan,B., 
Casey, B., Power, 
S., & Brosnan, M.  
 

Exploring 
parents’ 
experiences of 
care in an Irish 
hospital following 
second-trimester 
miscarriage. 
 

2017 
 
Irland 
 
Journal of Midwifery 
 

 

Syftet var att undersöka 
föräldrars upplevelse av 
sjukhusvård under ett missfall 
i andra trimestern.  
 

Metod: Etnografisk design. 
 
Urval: Föräldrar som 
genomgått ett missfall i andra 
trimestern och som sökt vård. 
 
Datainsamling: 
Semistrukturerade intervjuer. 

Kvinnorna upplevde behovet av medlidande 
under vårdtiden efter missfallet och själva 
upplevelsen av missfallet var en svår period i 
livet. Medlidande från vården kunde dock 
underlätta tiden efter missfallet. Det var även 
viktigt för kvinnorna att vårdpersonalen 
uppmärksammade missfallet. Om 
vårdpersonalen visade bristande empati 
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Dataanalys: Tematiserad 
analys. 
 

 

upplevde kvinnorna en negativ inverkan på 
den övergripande upplevelsen efter missfallet 
under vårdtiden. Om vårdpersonalen visade 
empati hade detta en märkbar inverkan på 
upplevelsen efter missfallet. Sensibilitet från 
vårdpersonalen var även viktigt enligt 
kvinnorna. Då vårdpersonalen inte visade 
kvinnorna sensibilitet ökade den negativa 
upplevelsen av missfallet. Vissa av kvinnorna 
uppgav även att vårdpersonalen använt sig av 
okänslig terminologi vilket upplevdes som 
opassande. 
 

Forte Camarneiro, 
A. P., Cardoso 
Maciel, J. C. S., & 
Garcia da Silveira, 
R. M. 
 

Experiences of 
spontaneous 
abortion in 
primigravidae 
during the first 
trimester of 
pregnancy: a 
phenomenologica
l study 
 

2015 
 
Portugal 
 
Revista de Enfermagem 
Referência 
 

 

Syftet var att undersöka 
upplevelsen av missfall under 
graviditetens första trimester. 
 

Metod: Kvalitativ 
fenomenologisk ansats. 
 
Urval: Sex deltagare som 
genomgått ett missfall inom 
sex månader och var gravida 
för första gången. 
 
Datainsamling: 
Ostrukturerade intervjuer med 
öppna frågor. 
 
Dataanalys: Informationen 
tolkades och centrala teman 
utformades. Vid utformning av 
teman undersöktes likheter och 
skillnader. En forskare med 
erfarenhet av fenomenologisk 
forskning bedömde sedan 
processen. 
 

Efter missfallet upplevde kvinnorna känslor 
som nedstämdhet, ilska, frustration, 
hjälplöshet och sorg. Kvinnorna upplevde 
även skuld över att de själva kunde ha orsakat 
missfallet och att möta gravida kvinnor eller 
nyfödda barn på sjukhus ansågs vara en svår 
och emotionellt smärtsam upplevelse. 
Kvinnorna uppskattade stödet från närstående 
samt upplevde även att det var positivt att 
samtala med andra kvinnor som upplevt 
missfall. 
 

MacWilliams, K., 
Hughes, J., Aston, 
M., Field, S., & 
Moffatt, F. W. 

Understanding the 
Experience of 
Miscarriage in the 

2016 
 
Kanada 

Syftet med studien var att 
beskriva kvinnors upplevelser 
av att vårdas på akutavdelning 
vid missfall. 

Metod:  
Tolkande fenomenologisk 
studie. 

Kvinnorna upplevde att de inte fick 
tillräckligt med information angående vad 
som hänt dem, detta bidrog till att de kände 
sig marginaliserade och inte prioriterade. 
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 Emergency 
Department. 
 

 
Journal of emergency 
nursing 
 

 

  
Urval: Kvinnor som sökt vård 
på akuten för missfall och som 
talade engelska. 
 
Datainsamling: Semi-
strukturerade intervjuer med 
öppna frågor.   
 
Dataanalys: Tematisk analys 
användes för att identifiera 
mönster och teman. 
 

 

Kvinnor uppgav att missfallet var en 
traumatisk upplevelse. Kvinnorna upplevde 
att de hade svårt att hantera missfallet på 
grund av isolering och brist på stöd från 
vårdpersonal och närstående samt 
förväntades återgå till vanliga rutiner så snart 
som möjligt. Kvinnorna belyste vikten av att 
tillåtas sörja missfallet.  
 

Meaney, S., 
Corcoran, P., 
Spillane, N., & 
O’Donoghue, K. 
 

Experience of 
miscarriage: an 
interpretative 
phenomenologica
l analysis. 
 

2017 
 
Irland 
 
Journal of Clinical 
Nursing 
 

 

Syftet med studien var att 
undersöka kvinnor och mäns 
upplevelse av missfall. 
 

Metod: Kvalitativ metod med 
fenomenologisk referensram. 
 
Urval: Kvinnor över 18 år som 
tidigare hade varit med i en 
studie angående missfall. 
Missfallen skulle ha skett 
innan vecka 24 eller att fostret 
vägde mindre än 500 gram. 
Även snöbollsurval användes. 
 
Datainsamling: Semi-
strukturerade intervjuer. 
 
Dataanalys: Tematisk analys 
användes för att identifiera 
temat och mönster. 
 

Resultatet visade att det fanns ett behov av att 
prata mer om missfall, och våga prata om det 
samt vikten av stöd från personer i sin 
omgivning. Kvinnorna diskuterade vikten av 
att minnas barnet och behovet av en 
ceremoni. Kvinnorna upplevde behov av att 
sjukvårdspersonalen visade medkänsla. 
Kvinnorna upplevde att det inte fanns någon 
privat sfär att sörja missfallet vid under 
sjukhusvistelsen. 
 

Norton, W., & 
Furber, L. (2018) 
 

An exploration of 
how women in 
the UK perceive 
the provision of 

2018 
 
Storbritannien 

Syftet med studien var att 
undersöka hur kvinnor 
upplever vård i samband med 
missfall. 

Metod: Kvalitativ studie 
 

Kvinnorna upplevde att de inte fanns någon 
information om vad som skulle hända dem på 
vårdavdelningen. De beskrev även att de inte 
hade någon privat sfär att vara i och det 
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care received in 
an early 
pregnancy 
assessment unit: 
an interpretive 
phenomenologica
l analysis 
 

 
BMJ Open 
 

 

Urval: Kvinnor som var över 
18 år, missfall inom de första 
12 veckorna av graviditeten, 
Utan missfallshistorik. 
 
Datainsamling: Semi-
strukturerat intervjuschema. 
 
Dataanalys: 
Tolkande fenomenologisk 
analys 
 

 

påverkade dem negativt. Kvinnorna upplevde 
att sjuksköterskor medvetet var diffusa 
gällande information om missfallet. 
Kvinnorna uppskattade att bli bemötta med 
respekt och medlidande dock kunde de även 
uppleva att vissa visade lite för mycket 
medlidande vilket kändes olämpligt. I vissa fall 
hade kvinnorna överhört sjukvårdspersonal tala 
med varandra och därför förstått att missfallet 
skett. Kvinnor önskade att sjuksköterskorna 
gav information om hur ett missfall skulle 
hanteras. Vissa kvinnor lade skulden på sig 
själva för missfallet och kvinnorna sökte stöd 
hos deras partner medan de väntade på svar. Få 
kvinnor sökte professionellt stöd efter 
missfallet. 
 

Watson, J., 
Simmonds, A., La 
Fontaine, M., & 
Fockler, M. E. 
 

Pregnancy and 
infant loss: a 
survey of 
families’ 
experiences in 
Ontario Canada. 
 

2019 
 
Kanada 
 
BMC Pregnancy & 
Childbirth 
 

 

Syftet var att undersöka 
familjers upplevelser av vård 
vid missfall i Ontario, Canada 
 

Metod: Tvärsnittsstudie.  
 
Urval: Kvinnor som varit med 
om missfall tidigare. 
 
Datainsamling: Online-
enkäter. 
 
Dataanalys: Tematisk analys.  
 

 

Resultatet visade att kvinnorna inte kände sig 
tillräckligt informerade om vad som hade 
skett och skulle ske av sjukvårdspersonal, 
samt att de upplevde att deras vårdare inte 
hade tillräckligt med kunskap och sensibilitet 
för att vårda vid missfall. Kvinnorna i studien 
upplevde även stigma från vårdpersonalen 
samt att vårdpersonalen saknade medlidande. 
Kvinnorna betonade att vårdpersonal som 
gav av sin tid och ingav medkänsla kunde 
göra stor skillnad för kvinnornas 
sorgeprocess. De kvinnor som var i behov av 
andligt stöd uppgav att detta sällan fanns 
tillgängligt på sjukhuset. Kvinnorna beskrev 
känslor som isolering och exkludering efter 
missfallet. Även känslan av chock efter 
missfallet framkom. Kvinnorna förväntades 
återgå till deras arbeten tidigt efter missfallet. 

Watson, M. A., & 
Jewell, V. D., 
Smith. L.S  

Journey 
Interrupted: A 
Phenomenologica

2018 
 
USA 

Syftet var att undersöka 
kvinnors upplevelser efter 
missfall. 

Metod: Fenomenologisk 
studie. 
 

Kvinnorna sökte bekräftelse efter missfallet 
och här betonades vikten av att dela sina 
erfarenheter för att andra kvinnor som varit 
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 l Exploration of 
Miscarriage. 
 

 
Open Journal of 
Occupational Therapy 
 

 

 Urval: kvinnor mellan 25–45 
år, engelsktalande, erfarit 
minst ett missfall innan vecka 
20 samt att missfallet skett 
inom fem år. 
 
Datainsamling: 
Semistrukturerade intervjuer 
 
Dataanalys: Tematisk analys 
användes för att identifiera 
mönster och teman.  
 

 

med om missfall ska finna stöd i deras 
berättelser. Det framkom även att 
skuldkänslor kunde förekomma efter 
missfallet. Ett missfall beskrevs som en 
traumatisk händelse. Kvinnorna talade om 
hur man hanterar och går vidare efter ett 
missfall, bland annat genom att ha något att 
minnas det förlorade barnet vid.  
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Bilaga 3.  
Mall för kvalitetsgranskning av studier med kvalitativ 
forskningsmetodik  

– patientupplevelser 
2. SBU:s granskningsmall bygger på tidigare publicerat material [1,2], 

men har bearbetats och kompletterats för att passa SBU:s arbete. 

Författare:  ____________________  År:  _________  Artikelnummer:  __________ 

 

Anvisningar: 
• Alternativet ”oklart” används när uppgiften inte går att få fram från texten. 
• Alternativet ”ej tillämpligt” väljs när frågan inte är relevant. 

 
Total bedömning av studiekvalitet: 

Hög     Me delhög     Lå g   
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Kommentarer (urval, patientkarakteristika, kontext etc): 

 

mall för kvalitetsgranskning av studier med kvalitativ forskningsmetodik  5:1 

 

1 . Syfte Ja Nej Oklart Ej tillämpl 
a)   Utgår studien från en väldefinierad  

problemformulering/frågeställning? 
Kommentarer (syfte, problemformulering, frågeställning etc): 

2 . Urval Ja Nej Oklart Ej tillämpl 
a)   Är urvalet relevant? 

b)   Är urvalsförfarandet tydligt beskrivet? 

c)   Är kontexten tydligt beskriven? 

d)   Finns relevant etiskt resonemang? 

e)   Är relationen forskare/urval tydligt beskriven? 
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3 . Datainsamling Ja Nej Oklart Ej tillämpl 
a)   Är datainsamlingen tydligt beskriven? 
b)   Är datainsamlingen relevant? 
c)   Råder datamättnad? 
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e) Genereras hypotes/teori/modell? 

f) Är resultatet överförbart till ett liknande 
sammanhang (kontext)? 

 

d)   Har forskaren hanterat sin egen förförståelse  
i relation till datainsamlingen? 

Kommentarer (datainsamling, datamättnad etc): 

4 . Analys Ja Nej Oklart Ej tillämpl 
a)   Är analysen tydligt beskriven? 

b)   Är analysförfarandet relevant i relation  
till datainsamlingsmetoden? 

c)   Råder analysmättnad? 

d)   Har forskaren hanterat sin egen  
förförståelse i relation till analysen? 

Kommentarer (analys, analysmättnad etc): 

. Resultat 5 Ja Nej Oklart Ej tillämpl 
a)   Är resultatet logiskt? 

b)   Är resultatet begripligt? 

c)   Är resultatet tydligt beskrivet? 

d)   Redovisas resultatet i förhållande  
till en teoretisk referensram? 
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g) Är resultatet överförbart till ett annat 

sammanhang (kontext)? 
 

Kommentarer (resultatens tydlighet, tillräcklighet etc): 

 

5:2 utvärdering av metoder i hälso- och sjukvården – en handbok 

Kommentarer till mallen för kvalitetsgranskning  av studier med 
kvalitativ forskningsmetodik – patientupplevelser 

1. Syfte Fundera över: 
• vad målsättningen med studien var 
• varför det är viktigt 
• relevansen 
• om kvalitativ metodik är lämplig för att utforska problem området/ svara på 

frågeställningen.  
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2. Urval Fundera över: 
• om forskaren redovisat bakgrund till vald urvalsmetod 
• om forskaren redovisat hur deltagarna valdes ut 
• om forskaren redovisat varför de valda deltagarna valdes ut 
• om forskaren redovisat hur många deltagare som valdes ut 
• om forskaren redogjort för om någon inte valde att delta och i så fall varför 
• om forskaren lyfter fram etiska resonemang som sträcker sig längre  än informed consent 

och ethical approval 
• om forskaren beskrivit relationen mellan forskare och informant och hur denna skulle 

kunna påverka datainsamlingen, exempelvis tacksamhetsskuld, beroende förhållanden 
etcetera. 

3. Datainsamling Fundera över: 
• om ”settingen” för datainsamlingen var berättigad 
• om det framgår på vilket sätt datainsamlingen utfördes (t ex djupintervju, 

semistrukturerad intervju, fokusgrupp, observationer etc) 
• om forskaren har motiverat vald datainsamlingsmetod 
• om det explicit framgår hur vald datainsamlingsmetod utfördes  (t ex vem 

intervjuade, hur länge, användes intervjuguide,  var utfördes intervjun, hur 
många observationer etc) • om metoden modifierades under studiens gång   
(om så är fallet, framgår det hur och varför detta skedde) 

• om insamlat datamaterial är tydliga   
(t ex video- eller ljudinspelningar, anteckningar etc) 
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• om forskaren resonerar kring om man nått mättnad, det vill säga när mer 
datainsamling inte ger mer ny data (inte alltid tillämpbart) 

• om det är tillämpbart att föra ett mättnadsresonemang, fundera på om det är 
rimligt, det vill säga faktiskt validerat på goda grunder. 

 
4. Analys Fundera över: 
• om analysprocessen är beskriven i detalj 
• om analysförfarandet är i linje med den teoretiska ansats som eventuellt låg till grund för 

datainsamlingen 
• om analysen är tematisk, framgår det hur man kommit fram till dessa teman? 
• om tabeller har använts för att tydliggöra analysprocessen 
• om forskaren kritiskt har resonerat kring sin egen roll, potentiell bias eller inflytande under 

analysprocessen 
• om analysmättnad råder (kan man hitta fler teman baserat på redovisade citat?). 

5. Resultat Fundera över: 
• om resultaten/fynden diskuteras i relation till syftet eller frågeställningen 
• om ett adekvat resonemang förs kring resultaten eller om resultaten bara är 

citat/dataredovisning 
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• om resultaten redovisas på ett tydligt sätt (t ex är det lätt att se  vad som är 
citat/data och vad som är forskarens eget inlägg) 

• om resultatredovisningen återkopplas till den teoretiska ansats som eventuellt 
låg till grund för datainsamling och analys 

• om tillräckligt med data redovisas för att underbygga resultaten 
• i vilken utsträckning motstridiga data har beaktats och framhålls 
• om forskaren kritiskt har resonerat kring dess egen roll, potentiell bias eller 

inflytande under analysprocessen 
• om forskaren för ett resonemang kring resultatens överförbarhet eller andra 

användningsområden för resultaten. 

Referenser 
1.  Bahtsevani C. In search of evidence-based 

practices: exploring factors influencing 
evidence-based practice and 
implementation of clinical practice 
guidelines. Malmö:  
Malmö högskola; 2008. 

2. Willman A, Stoltz P, Bahtsevani C.  
Evidensbaserad om vårdnad. En 
bro  mellan forskning och klinisk 
verk- samhet. Studentlitteratur; 
2006. 

5:4 utvärdering av metoder i hälso- och sjukvården – en handbok 

 


