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Sammanfattning 

Syftet med litteraturstudien var att belysa kvinnors upplevelser vid missfall. Av alla graviditeter 
slutar 20% i missfall vilket för kvinnorna kan innebära en traumatisk upplevelse. Kvinnor som får 
missfall hänvisas ofta till akutvårdsmottagningar där de möter och mottar vård från 
allmänsjuksköterskor. I föreliggande studie analyserades 12 vetenskapliga artiklar och följande tre 
teman framkom Känslor av att inte räcka till, betydelsen av emotionellt stöd samt upplevelser av 
omvårdnad. Kvinnor som genomgick missfall upplevde ofta en överväldigande känsla av förlust. 
De upplevde även bristande stöd och förståelse från familj, vänner och samhället, vilket innebar att 
missfall upplevdes som en nedtystad livshändelse. Även vårdpersonal misslyckades med att 
bekräfta missfallet och den förlust det innebar för kvinnorna samt brister i sitt bemötande gentemot 
kvinnorna som genomgått missfall. Genom att följa de fem stegen i Swansons omvårdnadsteori kan 
sjuksköterskan beakta hela kvinnan och hennes upplevelse av missfall. Vidare behövs det mer 
forskning om kvinnors upplevelser vid missfall om hur vårdpersonal kan göra för att möta kvinnors 
behov. För att kunna underlätta kvinnors upplevelser vid missfall borde synen på missfall förändras 
på samhällsnivå.  
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Abstract 

The aim of this literature study was to illustrate womens experiences of miscarriage. Of all 
pregnancies, 20% end in miscarriage which is a traumatic experience for the women. Women who 
miscarry are often refered to a hospital emergency department where they meet and receive care 
from nurses. In this study 12 research articles were analysed and three themes emerged Feelings of 
not beeing enough, the meaning of emotional support, experience of nursing care. Women who had 
experienced miscarriage do often feel an overwhelming sense of bereavement. They also experience 
lack in support and understanding from family, friends and society which makes miscarriage seem 
like a hushed up life event. Health care professionals fail to acknowledge miscarriage as a 
bereavement and lack in their attitudes towards women who miscarry. By following the five steps 
of Swanson’s Theory of Care nurses may see to the whole woman and her experience of 
miscarriage. Further research on women’s experiences of miscarriage and what health care 
professionals can do to meet the need of the women is needed. The society as a whole need to 
change its view of miscarriage to ease womens experience of miscarriage.  
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Inledning  
Runt 20% av alla graviditeter världen över slutar i missfall (Stratton och Lloyd, 2008), en siffra som 
ökat i och med att många kvinnor väljer att skaffa barn senare i livet. Blohm (2006) visade att 
gravida kvinnor i åldern 20-29 år löpte 7-15% risk för missfall, kvinnor i åldern 30-39 år löpte 13-
20% risk för missfall och kvinnor över 40 år löpte så stor risk som 21-46% för missfall.  

Enligt Evans (2012) kan missfall ses som den mest smärtsamma formen av förlust för en kvinna. 
Den känsla av förlust som väcks i samband med missfall förbises dock ofta av vårdpersonal och av 
samhället i stort. Brier (2008) visade på att bristande förståelse och bekräftelse kan påverka 
kvinnors upplevelser och bearbetning efter ett missfall. Därför är det av stor betydelse att 
vårdpersonal inte bara ser till det fysiska tillstånd som ett missfall innebär utan även till den 
psykiska påfrestningen, vilket kräver ett känslomässigt stöd från vårdpersonalen (Evans, 2012). 
Kvinnor som genomgår missfall får en ökad risk för ångest, depression, post-traumatisk stress, 
panikångest och självmordstankar vilket gör missfall till ett aktuellt samhällsproblem (Brier, 2004; 
Hutti, 2005; Stratton & Lloyd, 2008). Kvinnor hänvisas ofta att söka vård hos 
akutvårdsmottagningar när de genomgår ett missfall, därför är det ett tillstånd som 
allmänsjuksköterskor kan möta i sitt dagliga arbete (Bacidore, Warren, Chaput & Keough, 2009). 

 

Bakgrund 
Missfall  
Enligt Evans (2012) är missfall ett plötsligt slut av en graviditet före det att fostret kan överleva 
utanför livmodern vilket anses vara före den 20:e veckan av graviditeten. Missfall är den vanligaste 
formen av komplikation under en graviditet och den vanligaste reproduktiva förlusten, medicinskt 
uttryckt som spontan abort. Orsaken till missfall är i 40 % av fallen okänd (Stratton & Lloyd, 2008). 
Den vanligaste förklaringen brukar dock vara kromosomfel hos fostret. Mindre vanliga orsaker kan 
vara moderns allmäntillstånd så som infektion, anatomiska brister och hormonell störning 
(Marquardt, 2011). Fysisk återhämtning efter ett missfall är ofta okomplicerad och Evans (2012) 
menar att sjuksköterskor kan se missfall som en relativt liten och vanlig komplikation vid graviditet 
medan kvinnorna som genomgår missfall däremot upplever det emotionellt smärtsamt. 

Enligt Adolfsson, Larsson, Wijma och Bertero (2004) längtar många kvinnor efter att bli gravida 
och en graviditet för med sig många olika känslor och förväntningar i ett tidigt stadie. Kvinnor 
börjar ofta planera för sitt kommande barn, de ändrar sitt tankesätt och identifierar sig som 
mammor. Vidare beskrivs att det är vanligt att kvinnor känner sig ha kontroll över sina liv när de 
blir gravida, de upplever det som en dröm som blir sann och de börjar att planera för framtiden för 
att kunna ge det nyfödda barnet de bästa förutsättningarna för ett bra liv (Adolfsson et al., 2004) 

 

Förlust  
Fenstermacher och Hupcey (2013) beskriver att förlust är ett begrepp som ofta används i samband 
med missfall, både i praktiken och i forskning. Begreppet förlust i samband med vården vid missfall 
vad gäller medicinska och psykologiska aspekter är dock inte vetenskapligt definierat. Förlust är 
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generellt en komplex och individuell upplevelse som ofta uttrycker sig som ledsamhet, irritation, 
depression, sorg, ilska och gråt. Enligt Stratton och Lloyd (2008) stämmer det bra överens med hur 
kvinnor som genomgått missfall upplevt sin förlust. Fenstermacher och Hupcey (2013) beskriver att 
förlust är en upplevelse som influeras av olika faktorer vilka avgör dess intensitet, varaktighet och 
huruvida mening kan ses med händelsen. Dessa kan beskrivas som interna och externa faktorer. 
Avsaknaden av en vetenskaplig definition av förlust i kontexten missfall bidrar till svårigheter att 
erbjuda adekvat och tillräcklig vård till kvinnor som genomgår ett missfall. Stratton och Lloyd 
(2008) menar att kvinnors känslor av förlust kan vara svårbearbetade och sätta djupa spår i 
kvinnorna. Vidare kan det leda till sämre livskvalitet och psykisk ohälsa, så som ångest, post-
traumatisk stress och depression, hos kvinnorna som upplevt missfallet som en stor förlust.  
 
Tidigare forskning av Ramsden (1995) belyser sex steg som kvinnorna genomgick i samband med 
missfall och den förlust det innebar. Första steget var ilska, riktad mot antingen vårdpersonal, sig 
själv eller sin partner. Andra steget var besvikelse , besvikelse över att de mist sitt barn, sina 
framtidsplaner samt besvikelse över brist på förståelse från andra. Tredje steget menade Ramsden 
var skuld, vilket inkluderade både skuld då kvinnorna upplevde att de själva gjort något under sin 
graviditet som orsakat missfallet men även skuld gentemot personer i deras närhet, då kvinnorna 
upplevde att de svek dem och deras förhoppningar på ett framtida barn när de genomgick missfall. 
Förtvivlan var det fjärde steget, kvinnorna upplevde bristande bekräftelse av sin förlust vilket ökade 
känslan av förtvivlan och ledsamhet. Femte steget var rädsla, en rädsla grundad i saknad kontroll 
över sitt liv, en oförutsebar framtid och även en rädsla för eventuellt kommande graviditet. Sjätte 
och sista steget var sorg, att kunna sörja och låta det ta den tid det tar. Vidare beskriver Ramsden att 
den sorg och den förlust som uppkommer efter ett missfall kan vara en av de svåraste att hantera då 
kvinnorna sörjer något så abstrakt som en person de aldrig mött.  
Harvey, Moyle och Creedy (2001) visade även i deras studie på att kvinnor genomgått missfall 
upplevde det som en negativ erfarenhet kantad av stor förlust. Det var svårt för dem att ta in vad 
som hänt och känslor av rädsla och panik uppstod i ett tidigt skeende. Kvinnorna hade ett ökat 
behov av stöd från både vårdpersonal och sin omgivning efter missfallet vilket de upplevde att de 
inte fick. Bristen på stöd var en besvikelse för kvinnorna och de kände sig frustrerade på den 
oförståelse som de mötte. Det i sin tur menade Harvey et al. (2001) ledde till att känslor av 
osäkerhet, skuld, ensamhet och isolering uppstod hos kvinnorna.  
 
Hälsofrämjande omvårdnad vid missfall 
Känsla av sammanhang, KASAM (Antonovsky, 1996), är en hälsofrämjande modell som till stor 
del påverkar människors upplevda livskvalitet. KASAM inbegriper dimensionerna hanterbarhet, 
begriplighet och meningsfullhet, vilka ligger till grund för de resurser en människa har för att 
hantera utmaningar i livet. Antonovsky (1996) beskriver hanterbarhet som tron på att 
förutsättningar för att hantera utmaningen existerar, begriplighet som att utmaningen går att förstå 
och ta in samt meningsfullhet som viljan, önskan att motiveras till att hantera utmaningen. Vidare 
beskrivs det att samhället bär ett ansvar för att skapa dessa förutsättningar (Eriksson & Lindström, 
2007). En stor del av det ansvaret ligger på sjukvården och dess personal (Eriksson & Lindström, 
2006).  
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Kvinnor som har genomgått missfall uppgav att empati, sympati och en förmåga att uppmuntra var 
ovärderliga och viktiga egenskaper hos en sjuksköterska. Den omvårdnad och det stöd som innehöll 
dessa faktorer var fördelaktiga för kvinnans välmående och långsiktiga återhämtning (Radford & 
Hughes, 2014). Sjuksköterskor som mötte och vårdade kvinnor som har genomgått ett missfall 
ansåg att kommunikation och empati var de viktigaste komponenterna i den givna vården. 
Vårdpersonalens attityd gentemot kvinnan och hennes situation var också direkt kopplad till 
kvinnans återhämtning efter missfallet (Evans, 2012). Sjuksköterskans roll i mötet med kvinnan är 
att ge stöd och information om missfall och eventuella åtgärder som kan följa ett missfall, detta för 
att kvinnan ska besitta den kunskap som krävs för att kunna ta ett välgrundat beslut om sin fortsatta 
behandling. Sjuksköterskan måste även vara lyhörd inför kvinnans reaktion på den information hon 
delges och ge andrum och tid till eftertanke över den givna informationen (Bryant, 2008). 

 

Swansons Theory of Care 
Kristen. M. Swanson’s Theory of Care (1986, 1993) går ut på att vägleda sjuksköterskor i sitt möte 
med kvinnor som genomgår missfall. Swanson menar att det sker genom en process i fem steg; att 
upprätthålla tro, kunnande, vara med, göra för och att möjliggöra. Att upprätthålla tro innebär att 
sjuksköterskan motiverar kvinnan till att tro på sig själv och sina egna resurser. Kunnande 
representerar den kunskap och information som sjuksköterskan ska förmedla till kvinnan samt att 
visa förståelse för henne. Att vara med innebär att möta, uppmärksamma och respektera kvinnan 
och hennes känslor. Med att göra för menas att hjälpa kvinnan med sådant hon själv inte kan göra. 
Att möjliggöra syftar på att skapa förutsättningar för välbefinnande och acceptans. Dessa fem steg 
lägger grunden för omvårdnad vid missfall (Swanson, 1986, 1993).  

Jansson och Adolfsson (2011) beskriver att Swansons omvårdnadsteori innebär att vara emotionellt 
närvarande, respektera kvinnans värdighet, vara kompetent och möta varje kvinnas individuella 
behov samt att vara objektiv. Vårdpersonal måste ge kvinnorna klar information och ge dem bättre 
förståelse för deras nya livssituation, ge dem självförtroende, ge dem förutsättningar att hålla en 
positiv attityd och visa realistisk optimism inför framtiden. Vidare menar Jansson och Adolfsson 
(2011) att om kvinnan får adekvat omvårdnad i relation till Swansons omvårdnadsteori har varje 
kvinna möjlighet att uppleva en livshändelse som missfall utan att hennes livserfarenhet och 
välmående försvagas. Andershed och Olsson (2009) beskriver hur Swanson anger att hennes 
omvårdnadsteori ska appliceras i vården samt hur ett rådgivande samtal skall genomföras. 
Andershed och Olsson (2009) skriver att Swanson belyser vikten av att förstå patientens historia, att 
förmedla kunskap genom genuina svar, att vara emotionellt närvarande i omvårdnaden och försöka 
sätta ord på det patienten själv inte kan. Genom att samtala om den svåra upplevelse missfall 
innebär menar Andershed och Olsson (2009) att vårdpersonal kan stötta samt visa tro på kvinnornas 
egen kapacitet och hjälpa kvinnorna att finna sitt eget sätt att hantera missfallet. 

 

Problemformulering 

Missfall beskrivs som en traumatisk händelse i en kvinnas liv då det kan ses som den mest 
smärtsamma formen av förlust, det vore därför av intresse att belysa kvinnors upplevelser vid 
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missfall och därmed öka förståelsen hos sjuksköterskor. På så sätt kan sjuksköterskan bidra till att 
utveckla omvårdnaden vid missfall så att den tillgodoser kvinnors behov och chans till 
återhämtning. 

 
Syfte  

Att belysa kvinnors upplevelser vid missfall.  

 

Metod  
I enlighet med Forsberg och Wengström (2013) genomfördes denna studie som en litteraturstudie, 
vilket innebar att systematiskt söka vetenskapliga artiklar som svarade mot litteraturstudiens syfte. 
Vetenskapliga artiklar med både kvalitativ och kvantitativ ansats användes i studien för att uppfylla 
litteraturstudiens syfte. De vetenskapliga artiklarnas kvalitet granskades enligt Carlsson och Eimans 
(2003) kvalitativa och kvantitativa bedömningsmallar. 

 

Datainsamling 
En inledande litteratursökning gjordes för att få en översikt över forskningsläget och finna relevant 
forskning till inledning och bakgrund. Efter det gjordes den egentliga litteratursökningen 
systematiskt i, vilka för ämnet, relevanta databaser (Friberg, 2012). Databaser som användes i 
litteratursökningen var; Cinahl, PubMed och PsycInfo. Utefter syfte och problemformulering togs 
relevanta sökord fram. Sökord som användes var; miscarriage, spontaneous abortion, experience, 
women, nurs. I Cinahl användes även sökordet psychosocial då det var ett vanligt förekommande 
sökord i de vetenskapliga artiklar som tidigare framkommit i databasen. Sökorden kombinerades 
med de booleska termerna AND och OR för att precisera sökningen (Karlsson, 2013). Trunkering 
med asterisk användes för att vidga sökningen (Friberg, 2012) när sökordet nurs användes i 
samtliga databaser. I PubMed användes MeSH-termen (Karlsson, 2013) abortion, spontaneous 
medan i PsycInfo användes tesaurusen pregnancy outcomes OR spontaneous abortion. I Cinahl 
gjordes enbart fritextssökning. 

Sökningarna gav sammanlagt 570 träffar där alla titlar lästes varav 90 abstrakt lästes då titeln 
indikerade relevans för litteraturstudiens syfte. Flertalet av träffarna var dubletter. 
Inklusionskriterier (Rosén, 2013) för de vetenskapliga artiklarna var att de skulle vara publicerade 
mellan 2005-2015 samt vara skrivna på engelska. De skulle även avhandla vuxna kvinnors 
upplevelser vid missfall. Exklusionskriterier (Rosén, 2013) var vetenskapliga artiklar som speglade 
kvinnor under 18 år, partners upplevelser, familjeperspektiv, vårdpersonalens upplevelser samt 
gravida kvinnors påverkan av tidigare missfall.  

Av de 90 lästa abstrakten gick 26 vetenskapliga artiklar vidare till urval 1 då de tycktes svara mot 
litteraturstudiens syfte. Därefter lästes de noggrant igenom och slutligen återstod 14 vetenskapliga 
artiklar som besvarade litteraturstudiens syfte. De vetenskapliga artiklarna gick vidare till urval 2 
där de kvalitetsgranskades enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall för kvalitativ 
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respektive kvantitativ metod. Carlsson och Eimans (2003) kvalitetsbedömning bygger på ett 
poängsystem som graderar vetenskapliga artiklar där den sammanlagda poängen räknas ut till 
procent. Över 80% ger grad I, vilket ger en hög vetenskaplig kvalitet, medan 70-80% ger grad II, 
vilket ger en något lägre vetenskaplig kvalitet. Under 70% ger grad III vilket ger en låg 
vetenskaplig kvalitet. Efter kvalitetsgranskningen ansågs samtliga artiklar motsvara 
litteraturstudiens syfte, tio artiklar bedömdes vara av grad I och fyra artiklar bedömdes att vara av 
grad II då resultat och resultatdiskussion i de vetenskapliga artiklarna var otydligt formulerade. 

 

Databearbetning 

I enlighet med Friberg (2012) lästes de vetenskapliga artiklarna noggrant enskilt för att få en 
helhetsbild av artiklarnas resultat. För att få ytterligare överblick över de vetenskapliga artiklarna 
gjordes artikelöversikter på samtliga artiklar gemensamt vilka återfinns i bilaga C. En andra 
genomläsning gjordes där resultatet i de olika vetenskapliga artiklarna bearbetades tematiskt och 
preliminära teman framkom. Likheter och skillnader i resultaten lyftes fram och diskuterades. Båda 
studenterna läste enskilt igenom de vetenskapliga artiklarna en sista gång för att sammanställa det 
kodade materialet (Friberg, 2012). Dataanalysen resulterade i tre teman, Känslor av att inte räcka 
till, betydelsen av emotionellt stöd samt upplevelser av omvårdnad som redovisas i resultatdelen 
nedan.  

 

Forskningsetiska överväganden 
Enligt Kjellström (2013) bör etiska överväganden göras inför och under genomförandet av ett 
vetenskapligt arbete. Helsingforsdeklarationen innehåller riktlinjer med fokus på medicinsk 
forskning som anger att forskningen bör granskas av oberoende personer. Risker och fördelar för 
samhället samt individer och rättviseaspekter bör beaktas och informerat samtycke skall vara säkrat.  

Av de 14 vetenskapliga artiklarna i denna litteraturstudie var tio av dem godkända av en etisk 
kommitté. Tre av de andra vetenskapliga artiklarna redovisade att deltagarna lämnade informerat 
samtycke om deltagande. En av de vetenskapliga artiklarna redovisade inget etiskt övervägande, 
men inkluderades i litteraturstudien trots detta på grund av att den svarade mot litteraturstudiens 
syfte. Forskning kring upplevelser vad missfall kan anses som ett känsligt ämne vilket gör det extra 
viktigt med etiska överväganden.  

Resultat 
Känslor av att inte räcka till 
Kvinnor som genomgått missfall upplevde ofta det som en förlust (Frost, Bradley, Levitas, Smith & 
Garcia, 2007; Gerber-Epstein, Liechtentritt & Benyamini, 2009; Mobida & Nolte, 2007; Murphy & 
Merrell, 2009; Pruitt Johnson & Langford, 2015; Swanson, Connor, Jolley, Pettinato & Wang, 
2007; Rowlands & Lee, 2010; van Rensburg, Poggenpoel, Myburgh & Du Plessis, 2014).  

I dagens samhälle är kvinnor vana vid att få bestämma över sina liv och de kan se det som en 
rättighet att bli mamma och få barn. Att få barn är inget som kan kontrolleras och när detta tas ifrån 
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kvinnorna genom ett missfall upplevs det som att förlora kontrollen över sina liv och den framtid 
som kvinnorna planerat samt förlust av en person de aldrig fick lära känna (Adolfsson, 2010; Frost 
et al., 2007; Gerber-Epstein et al., 2009; Merrell & Murphy, 2009; Simmons et al., 2006; Swanson 
et al., 2007). Denna förlust av kontroll över sitt liv och sin nya identitet som blivande mamma fick 
kvinnorna att känna sig sårbara och osäkra. Enligt Adolfsson (2010) innebar det en besvikelse när 
kvinnorna insåg att valet att bli mamma inte helt och hållet var upp till dem och de kunde uppleva 
känslor som panik och chock. Detta fick även kvinnorna att känna en överväldigande insikt av 
maktlöshet, uppgivenhet och hopplöshet (Merrell & Murphy, 2009; van Rensburg et al., 2009).   

Majoriteten av de kvinnor som deltog i Merrell och Murphys (2009) studie använde termer som 
sorg och förlust för att förklara sina upplevelser vid missfall, de rapporterade även känslor av 
tomhet. Även Mobida och Nolte (2007) beskriver att kvinnor som genomgått missfall kände sig 
ensamma och upplevde en oförklarlig känsla av tomhet. Kvinnorna beskrev upplevelsen vid 
missfall som en känsla av att en del av dem själva går förlorad och att den för alltid kommer att vara 
saknad, en saknad som inte går att kompensera med en eventuell framtida graviditet (Adolfsson, 
2010; Merrell & Murphy, 2009). 

Enligt en studie av Simmons et al. (2006) fick 75% av kvinnorna inte reda på orsaken till sitt 
missfall vilket förstärkte känslorna av förlust. Kvinnor som inte fått reda på någon specifik orsak till 
sitt missfall tenderade även att lägga skulden på sig själva (Adolfsson, 2010; Frost et al., 2007; 
Mobida & Nolte, 2007; Merrell & Murphy, 2009; Olesen, Graungaard & Husted, 2014; Simmons, 
2006). Vidare beskrivs det att kvinnor som däremot fått reda på orsaken till sitt missfall eller såg det 
som otur, lättare kunde hantera sin förlust och externalisera orsaken som något de inte kunde råda 
över och därmed inte känna skuld och ansvar över. Simmons et al. (2006) beskriver att kvinnor ofta 
i efterhand rannsakar sig själva och sitt handlande under sin graviditet för att hitta orsaker som kan 
ha lett till missfallet. Kvinnornas egna förklaringar till sitt missfall var ofta kantade av förvirring, 
självklander och skam.  

Enligt van Rensburg et al. (2009) innebär upplevelsen vid missfall en förlust som får kvinnan att 
känna ofullständighet. Missfallet lämnade ärr känslomässigt, fysiskt, spirituellt och socialt, samt att 
hon upplevde en ny verklighet som präglades av förlust. Gerber-Epstein et al. (2009) och Mobida 
och Nolte (2007) förklarar att kvinnorna kunde erfara förvirring och dåligt samvete över att ha 
svikit sin egen kropp, sin partner och sitt ofödda barn samt av att inte räcka till när de genomgick 
missfall.  

Gerber-Epstein et al. (2009) och van Rensburg et al. (2009) beskriver att kvinnor upplevde att de 
förlorade sin kvinnlighet när de genomgick missfall, de ifrågasatte sitt värde och meningen med sitt 
liv. Ytterligare upplevde kvinnorna det som en skam att misslyckas med något så fundamentalt som 
reproduktion. Frost et al. (2007) belyser att dagens samhälle tenderar att likställa framgångsrik och 
fulländad femininitet med moderskap, vilket gör att kvinnorna som genomgick missfall upplevde att 
de misslyckats som kvinna och kände sig otillräckliga. 
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Betydelsen av emotionellt stöd vid missfall 
Enligt Rowlands och Lee (2010) spelade emotionellt stöd en stor roll i kvinnornas upplevelser vid 
sitt missfall. Kvinnorna upplevde det hjälpsamt att prata med folk som lyssnade och erbjöd ett 
känslomässigt stöd. 

Enligt Abboud och Liamputtongs (2005) studie upplevde kvinnorna att det viktigaste stödet var 
deras partner. Kvinnornas partners hade en förmåga att vara uppmuntrande, förstående och fick dem 
att tänka på annat. Tvärtemot visade både van Rensburg et al. (2009) och Gerber-Epstein et al. 
(2009) studier på att kvinnorna upplevde att deras partners inte levde upp till deras förväntningar 
när det kom till att visa förståelse och stöd vilket kvinnorna upplevde som en besvikelse.  

Många kvinnor upplevde allra bäst stöd från andra kvinnor som också genomgått missfall (Abboud 
& Liamputtong, 2005; Gerber-Epstein et al., 2009; Mobida & Nolte, 2007; Rowlands & Lee, 2010). 
Kvinnorna upplevde att enbart andra kvinnor som gått igenom samma sak kunde sätta sig in i deras 
situation och förstå hur de kände sig. Ytterligare menade Abboud och Liamputtong (2005) att 
kvinnorna som genomgick missfall upplevde att andra kvinnor som även de genomgått missfall 
kunde flytta fokus till dem istället, de hade en tendens att berätta om sina egna erfarenheter samt om 
hur de tog sig igenom den svåra tiden. Kvinnorna i studien som genomgick missfall upplevde att de 
hellre ville ha stöd i sin egen upplevelse, inte höra om andras. 

I Gerber-Epstein et al. (2009) och Abboud och Liamputtong (2005) studier beskriver de att 
kvinnorna som genomgått missfall upplevde bra stöd från sin familj och främst från sin egen 
mamma, som kunde förstå förlusten och smärtan ett missfall innebar. Familj och vänner kunde visa 
stöd genom att uppmuntra kvinnorna att försöka ha ett positivt förhållningssätt samt uppmana dem 
att gå vidare och inte fastna i sorgen efter missfallet. Däremot upplevde många kvinnor i Rowlands 
& Lee (2010) och Mobida & Nolte (2007) studier ett bristande stöd från familj och vänner. 
Kvinnorna upplevde att den närmsta familjen var oförstående inför förlusten som missfallet förde 
med sig. Kvinnorna upplevde att familj och vänner inte kunde bemöta eller hantera deras förlust, 
vilket gjorde att kvinnorna upplevde att de var ensamma i sin sorg.  

Gerber-Epstein et al. (2009) beskriver ytterligare att kvinnorna som genomgick missfall upplevde 
att familj och vänner förväntade sig att kvinnorna skulle återhämta sig snabbt och gå vidare. De 
uppmuntrade ofta kvinnorna till att försöka bli gravida igen vilket kvinnorna genomgått missfall 
upplevde som okänsligt och oförstående. Kvinnorna i Mobida och Noltes (2007) studie upplevde 
missfall som en förlust av ett önskat barn medan familj och vänner såg det enbart som ett 
misslyckat försök att bli gravid. Enligt Frost et al. (2007) är missfall ett tabubelagt ämne i 
samhället. Det är ett ämne som ofta tystas ner, vilket, enligt Rowlands och Lee (2010), tyder på att 
samhället inte bekräftar missfall som en stor förlust. Vidare menar både Frost et al. (2007) och 
Rowlands och Lee (2010) att detta bidrog till att kvinnorna som genomgått missfall upplevde 
känslor som skuld och skam samt att de upplevde att missfall var något att skämmas över. Det 
försvårade även kvinnornas möjlighet att få stöd från andra i sin omgivning då de gärna undvek 
ämnet.  
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Upplevelser av omvårdnad 
Sjukhusupplevelsen hade en stor betydelse för kvinnornas upplevelser av sitt missfall och för hur de 
hanterade och gick vidare med livet efter missfallet (Merrell & Murphy, 2009). Flertalet studier 
visade på att kvinnor som genomgått missfall upplevde brister i omvårdnaden och dess rutiner samt 
i vårdpersonalens bemötande (Abboud & Liamputtong, 2005; Adolfsson, 2010; Gerber-Epstein et 
al., 2009; Frost et al., 2007; van Rensburg et al., 2009; McLean & Flynn, 2012; Mobida & Nolte, 
2007; Merrell & Murphy, 2009; Olesen et al., 2014; Rowlands & Lee, 2010; Simmons et al., 2006). 
Endast en av studierna (Iwanowicz-Palus, Rzona, Bien, Wloszczak-Szubzda & Walczuk, 2014) 
visade att kvinnorna var nöjda med den givna omvårdnaden i samband med sitt missfall. 
Bidragande faktorer till detta var att kvinnorna upplevde att vårdpersonalen var kompetent och 
kunde ge grundläggande information till kvinnorna. Vårdpersonalen upplevdes som förstående och 
kunde många gånger erbjuda emotionellt stöd till kvinnorna vid missfall.  

Kvinnorna som genomgick missfall upplevde en brist på grundläggande information om fysiska och 
psykiska aspekter av missfall som kvinnorna kunde vänta sig (Abboud & Liamputtong, 2005; 
Mclean & Flynn, 2012; Mobida & Nolte, 2007; Olesen et al., 2014; Rowlands & Lee, 2010; 
Simmons et al., 2006). Vidare förklarade kvinnorna som genomgick missfall att de önskade mer 
skriven information om missfall. Kvinnorna erbjöds heller ingen uppföljande diskussion till 
kvinnorna som genomgick missfall, vilket innebar en ökad risk för att kvinnorna kunde missförstå 
den givna informationen. Kvinnorna upplevde ofta att vårdpersonal använde sig av ett medicinskt 
språk när de gav information vilket kvinnorna upplevde som kränkande (Abboud & Liamputtong. 
2005; Mclean & Flynn, 2012; Simmons et al., 2006). Olesen et al. (2014) beskriver att det är vanligt 
att kvinnor genomgick missfall nästan omedelbart behövde ta ett beslut om behandling. Kvinnorna 
upplevde svårigheter att ta in information om behandlingsalternativ i den upprörande situationen 
och kände sig stressade. Trots detta uppskattade kvinnorna att få vara delaktiga i sin egen vård. De 
upplevde att detta gav dem kontroll i situationen samt upplevelsen av att vårdpersonalen värderade 
deras åsikt (Mclean och Flynn, 2012; Olesen et al., 2014). 

Adolfsson (2010), Gerber-Epstein et al. (2009), Mclean och Flynn (2012), Rowlands och Lee 
(2010) och Simmons et al. (2006) beskriver att kvinnor som genomgick missfall upplevde 
vårdpersonalen som de kom i kontakt med som osympatiska och oempatiska. Kvinnorna upplevde 
att vårdpersonalen inte kunde bemöta och bekräfta deras missfall som en förlust. Kvinnorna 
upplevde att vårdpersonalen normaliserade och trivialiserade händelsen. Pruitt Johnson och 
Langford (2015) redovisar att ett gott stöd innehållande sympati och empati från vårdpersonalen 
kunde leda till att kvinnornas känslor av förtvivlan och hopplöshet minskade med hälften jämfört 
med de som upplevde att de inte fått något stöd.  

I Merrell och Murphy's (2009) studie upplevde kvinnorna som genomgick missfall att det både 
kunde få positiva och negativa konsekvenser att tilldelas enskilt vårdrum. Det kunde dels vara en 
fördel att få avskildhet efter förlusten samtidigt som risken att kvinnorna upplevde sig utelämnade 
och ensamma ökade. Enligt Rowlands och Lee (2010) och Simmons et al. (2006) var det vanligt 
förekommande att kvinnorna som genomgick missfall fick sitta i samma väntrum som andra 
gravida kvinnor samt kvinnor som väntade på inducerad abort. Detta upplevde kvinnorna som 
kränkande då de just förlorat ett önskat barn.  
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Kvinnorna i studien av Mclean och Flynn (2012) lyfte tre komponenter som de upplevde väsentliga 
i omvårdnaden kring ett missfall. Komponenterna var att direkt bli omhändertagen, att få tydlig och 
tillräcklig information samt att få sin förlust bekräftad. 

 

Diskussion 
Metoddiskussion 
Genom att göra både en inledande och en egentlig litteratursökning i datainsamlingen styrks 
innehållsvaliditeten och bekräftelsebarheten då det bidrar till en djupare relation till litteraturen samt 
att relevanta sökord lättare tas fram (Wallengren & Henricson, 2013). I litteraturstudien användes 
databaserna Cinahl, PubMed och PsycInfo för att innefatta en så stor mängd till syftet relevant 
forskning som möjligt. Databasernas olika inriktningar inom omvårdnad, medicin och psykologi 
gjorde det möjligt att få fram olika perspektiv på kvinnors upplevelser vid missfall (Karlsson, 
2013). 

I databaserna användes MeSH-termer, tesaurus samt fritextsökning (Karlsson, 2013) för att täcka 
forskningsområdet. Miscarriage användes som sökord till en början men då många av de 
vetenskapliga artiklarnas författare använt sig av den medicinska termen för missfall, spontan abort, 
användes även spontaneous abortion som sökord för att på så sätt inkludera fler artiklar som 
avhandlade missfall. Då sökningarna genererade många dubbletter avslutades datainsamlingen. Vid 
fortsatt sökning skulle det eventuellt ha kunnat framkomma ytterligare relevant forskning vilket kan 
ses som en svaghet. Då tid inte fanns för att göra en såpass grundlig sökning att inget material 
exkluderades, ansågs tillräckligt material framkommit för att kunna besvara litteraturstudiens syfte. 
Sökningar vars resultat inte var relevanta till ämnet eller inte resulterade i några nytillkomna 
vetenskapliga artiklar valdes att inte redovisas i sökordsöversikten såsom bland annat Cinahl 
Heading-sökningar. Det kan vara en svaghet för litteraturstudien att dessa sökningar inte redovisas, 
däremot redovisas dubbletter som framkom i sökningen vilket kan ses som en styrka då det blir 
tydligt i vilken omfattning de vetenskapliga artiklarna återkom i sökningarna. Redovisning av 
dubbletter kan visa på grundlighet och att sökningarna var relevanta för ämnet. 

Inklusionskriterie var att de vetenskapliga artiklarna skulle vara publicerade mellan 2005-2015. 
Efter att de ostrukturerade sökningarna genomförts framgick det att ett tidsspann på tio år var 
fördelaktigt för att finna tillräcklig mängd vetenskapliga artiklar. Varken peer-review eller research 
article användes som limits då studenterna förbisåg det i artikelsökningarna. Det hade ingen negativ 
betydelse för det slutgiltiga resultatet av datainsamlingen, dock innebar det merarbete för 
studenterna att sortera bort ej relevanta träffar.  

Av de vetenskapliga artiklarna som valdes till denna litteraturstudie hade majoriteten kvalitativ 
ansats. Av artiklarna som ingick i analysen var 11 kvalitativa, två kvantitativa och en genomförd 
med mixad metod. Då syftet med litteraturstudien var att belysa kvinnors upplevelser av missfall 
förklarar det den stora andelen kvalitativa vetenskapliga artiklar eftersom kvalitativ forskning 
undersöker upplevelser (Friberg, 2012). Även de kvantitativa studierna undersökte upplevelser men 
då genom användning av olika mätinstrument samt i större omfattning. Därmed kan det ses som en 
styrka att ha med både kvalitativa och kvantitativa vetenskapliga artiklar i litteraturstudien. Den 
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vetenskapliga kvaliteten var övervägande hög i de vetenskapliga artiklar som ingick i analysen. Av 
de 14 vetenskapliga artiklarna bedömdes fyra stycken som grad II, men eftersom de var relevanta 
för litteraturstudiens syfte bedömde studenterna att dessa inte påverkade litteraturstudiens resultat 
negativt.  

De vetenskapliga artiklarna var genomförda i olika länder världen över vilket kan anses styrka 
tillförlitligheten i litteraturstudien. Tre vetenskapliga studier var utförda i Australien, tre i 
Storbritannien, två i USA, två i Sydafrika och en i respektive Sverige, Israel, Polen och Danmark. 
Litteraturstudiens trovärdighet styrks genom att syftet är tydligt besvarat. Pålitlighet och 
bekräftelsebarhet har säkrats genom att studenterna har satt sig in i de vetenskapliga artiklarnas 
resultat, gemensamt presenterat resultatet neutralt samt på så vis fungerat som varandras 
medbedömare. Att litteraturstudien lästs av andra studenter under diverse seminarium stärker även 
det trovärdigheten (Wallengren & Henricson, 2013). Genom ett väl beskrivet tillvägagångssätt 
styrks bekräftelsebarheten ytterligare. Då de vetenskapliga artiklarna visar på liknande resultat tyder 
det på överförbarhet mellan de aktuella länderna samt eventuellt till andra industriländer. Genom att 
begreppen trovärdighet, pålitlighet samt bekräftelsebarhet är säkrade är således även 
överförbarheten säkrad (Wallengren & Henricson, 2013).  

 

Resultatdiskussion 
Syftet med litteraturstudien var att belysa kvinnors upplevelser vid missfall. Det framkom i 
resultatet att missfall var en komplex upplevelse som påverkade kvinnorna fysiskt, psykiskt, 
spirituellt och socialt (van Rensburg et al., 2009). 

Kvinnorna som fått missfall upplevde en dominerande känsla av förlust som tog sig i uttryck på 
olika sätt (Adolfsson, 2010; Frost et al., 2007; Gerber-Epstein et al., 2009; Merrell & Murphy, 
2009; van Rensburg et al., 2009; Simmons et al., 2006; Swanson et al., 2007).  

Det framkom även att kvinnorna upplevde bristande stöd från sitt sociala nätverk (Gerber-Epstein et 
al., 2009; Mobida & Nolte, 2007; van Rensburg et al., 2009; Rowland & Lee, 2010) och bristande 
omvårdnad i samband med missfall (Abboud & Liamputtong, 2005; Adolfsson, 2010; Gerber-
Epstein et al., 2009; Frost et al., 2007; McLean & Flynn, 2012; Mobida & Nolte, 2007; Merrell & 
Murphy, 2009; Olesen et al., 2014; van Rensburg et al., 2009; Rowlands & Lee, 2010; Simmons et 
al., 2006). 

I Ramsdens studie från 1995 framkom sex steg som kvinnor går igenom vid missfall; ilska, 
besvikelse, skuld, förtvivlan, rädsla och sorg. Dessa upplevelser stämmer överens med denna 
litteraturstudies resultat trots att det skiljer 20 år mellan studierna. Det kan eventuellt bero på att 
missfall fortfarande ses som ett tabubelagt ämne i samhället, något som Frost et al. (2007) nämner i 
sin studie. Att missfall är ett tabubelagt ämne i samhället skulle kunna bero på att det berör kvinnors 
ohälsa, ett ämne som uppmärksammas i låg grad av samhället vilket Cosgrove (2004) bekräftar. Det 
är tydligt att kvinnor som gått igenom missfall upplevde ett bristande stöd vilket kan kopplas till att 
missfall är ett nedtystat och tabubelagt ämne i samhället. Det kan vara svårt för kvinnorna att få stöd 
från andra i sin omgivning om de undviker ämnet vilket både Rowlands och Lee (2010) och Frost et 
al. (2007) bekräftar. Då förlust inte är vetenskapligt definierat i kontexten missfall (Fenstermacher 
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& Hupcey, 2013) kan det tyda på att det är ett ämne som nonchaleras av samhället. Enligt 
Fenstermacher och Hupcey (2013) kan det även bidra till att kvinnors vård vid missfall blir 
otillräcklig. Detta överensstämmer med litteraturstudiens resultat då kvinnorna i flertalet 
vetenskapliga studier upplevde att den omvårdnad de fått i samband med sitt missfall var 
otillräcklig (Abboud & Liamputtong, 2005; Adolfsson, 2010; Gerber-Epstein et al., 2009; Frost et 
al., 2007; McLean & Flynn, 2012; Mobida & Nolte, 2007; Merrell & Murphy, 2009; Olesen et al., 
2014; van Rensburg et al., 2009; Rowlands & Lee, 2010; Simmons et al., 2006).  

Det är möjligt att kvinnor som får missfall upplever bristen på bekräftelse från samhället som ett 
förminskande av deras sorg och förlust, att förlusten som ett missfall innebär inte kan jämföras med 
en traditionell förlust. Vid en traditionell förlust förloras en relation där minnen och erfarenheter 
bidrar till upplevelsen av en konkret förlust. Vid missfall har kvinnan en abstrakt relation till sitt 
barn då det är en person hon aldrig träffat (Frost et al., 2007; Gerber-Epstein et al., 2009; Merrell 
och Murphy, 2009). Vid en abstrakt förlust är det troligt att sorgeprocessen försvåras då det inte 
finns några minnen eller erfarenheter som kan hjälpa till att bearbeta förlusten. Familj och vänner 
kan ha lättare att knyta an till en traditionell förlust då de ofta har en relation till personen vilket gör 
att de kan visa en annan förståelse gentemot vad de kan vid ett missfall. Att förlora någon som 
ingen träffat borde innebära en svårdefinierad känsla av gömd förlust för kvinnorna, därmed borde 
det, för utomstående, innebära en näst intill omöjlig uppgift att bemöta den förlusten, något som 
Ramsden (1995) bekräftar. 

Fenstermacher och Hupcey (2013) beskriver förlust som en upplevelse som kan påverkas av interna 
och externa faktorer. Dessa faktorer i samband med missfall kan tänkas vara den gömda förlusten 
som missfall är, kvinnors egen skuldbeläggning samt bristande bekräftelse av förlusten från 
samhälle, vårdpersonal, familj och vänner.  

En intern faktor kan vara att majoriteten av kvinnorna som får missfall inte får reda på någon orsak 
vilket leder till att kvinnorna lägger skulden på sig själva . Kvinnorna kan uppleva missfallet som 
skamfullt och som något de skäms över (Adolfsson, 2010; Frost et al., 2007; Merrell & Murphy, 
2009; Merrell & Murphy, 2009; Mobida & Nolte, 2007; Olesen et al., 2014; Simmons, 2006). 
Kvinnorna upplevde att deras missfall inte bemöttes och bekräftades som den förlust de själva 
upplevde den som. De upplevde att händelsen normaliserades och trivialiserades av vårdpersonal, 
familj och vänner samt samhället i stort, (Adolfsson, 2010; Gerber-Epstein et al., 2009; Mclean; 
Flynn, 2012; Rowlands & Lee, 2010; Simmons et al., 2006) något som kan ses som en extern 
faktor. Fenstermacher och Hupcey (2013) förklarar att dessa faktorer avgör förlustens intensitet, 
varaktighet och huruvida mening kan ses med händelsen. 

Evans (2012) beskriver att sjuksköterskor upplevde att kommunikation och empati var viktigt i 
mötet med kvinnor som fått missfall vilket tyder på en medvetenhet från sjuksköterskornas sida. Att 
omvårdnaden upplevs som bristfällig vid missfall samtidigt som sjuksköterskorna upplevde sig vara 
medvetna om vad bra omvårdnad vid missfall innebar, kan tyda på bristande kommunikation mellan 
sjuksköterskorna och kvinnorna som gått igenom missfall och tidsbrist i sjuksköterskornas arbete 
(Gergett & Gillen, 2014). Det kan även tyda på att sjuksköterskorna brister i att bemöta missfall 
som den individuella upplevelse som det är, något som Adolfsson (2010), Gerber-Epstein et al. 
(2009), Mclean och Flynn (2012), Rowlands och Lee (2010) och Simmons et al. (2006) bekräftar i 
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sina studier. Å andra sidan var kvinnorna i den polska studien av Iwanowicz-Palus et al. (2014) 
överlag nöjda med den omvårdnad de fått i samband med sitt missfall och upplevde att 
vårdpersonalen hade adekvat kunskap. Enligt Merrell och Murphy (2009) har sjukhusupplevelsen 
en stor betydelse för hur kvinnorna kommer att uppleva, hantera och gå vidare med livet efter 
missfall. Detta borde innebära att kvinnorna i Iwanowicz-Palus et al. (2014) studie hade en mer 
hanterbar upplevelse vid missfall samt bättre förutsättningar till att kunna gå vidare med livet. 

För att underlätta kvinnors upplevelse av omvårdnaden vid missfall har Swanson (1986, 1993) tagit 
fram en process som kan ligga till grund för hur sjuksköterskor bemöter kvinnor under 
sjukvårdstillfället. Genom att följa den femstegsprocess Swanson (1986, 1993) presenterade borde 
sjuksköterskan kunna försäkra sig om att ha gett kvinnan de förutsättningar hon behöver för att 
hantera sin upplevelse. Detta förhållningssätt stämmer överens med de tre komponenterna av 
omtänksam vård kvinnorna i McLean och Flynns (2012) studie efterfrågade; gott omhändertagande, 
tydlig och tillräcklig information och bekräftelse av sin förlust. Genom ett korrekt bemötande från 
sjuksköterskors sida i samband med missfall borde kvinnorna ha lättare att återhämta sig. Det borde 
även minska risken för kvinnorna att utveckla psykisk ohälsa. Adolfsson (2011) bekräftar i sin 
studie att kvinnor som behandlats i enlighet med Swansons omvårdnadsteori var mindre benägna att 
sjukskriva sig på grund av sitt missfall. Ytterligare är det viktigt att ta hänsyn till KASAM-
begreppen (Antonovsky, 1996) i mötet med kvinnor som fått missfall. Genom underlätta för 
kvinnorna att hantera, begripa och finna mening med sitt missfall skulle kunna bidra till kvinnors 
återhämtning. Sjuksköterskor har ett stort ansvar i att skapa dessa förutsättningar för kvinnor som 
fått missfall (Eriksson & Lindström, 2006). Det kan dock vara en utmaning för sjuksköterskor att 
skapa dessa förutsättningar utan att få kvinnorna att uppleva det, som Adolfsson (2010) Gerber-
Epstein et al. (2009) Mclean; Flynn, (2012), Rowlands och Lee (2010) och Simmons et al. (2006) 
tidigare nämnt, normaliserande och trivialiserande av förlusten som missfallet innebär. 

Många kvinnor identifierar sig som mammor tidigt under sin graviditet (Adolfsson et al., 2004) 
vilket bidrar till en upplevelse av att de förlorar sitt mödraskap när de får missfall (Harvey et al., 
2001). Framgångsrik och fulländad femininitet likställs med moderskap enligt Frost et al. (2007) 
och att som kvinna få missfall i dagens samhälle, där normen är att kvinnor ska få barn, kan leda till 
en ökad känsla av misslyckande för kvinnorna. Att som kvinna inte bara förlora sitt barn utan även 
uppleva ett misslyckande gentemot vad samhället förväntar sig kan öka kvinnors känslor av skam, 
vilket bekräftas av Gerber-Eptein et al. (2009) och van Rensburgs. (2009) studier. Vidare beskriver 
de att kvinnorna kunde uppleva det som att de förlorade sin kvinnlighet när de fick missfall. Vid 
missfall upplever kvinnorna alltså inte bara en förlust av sitt barn utan även en förlust av sin 
identitet som kvinna. Om en kvinna blir berövad sin kvinnlighet, på det som karaktäriserar en 
kvinna i dagens samhälle, borde det innebära förvirring, skam och en känsla av otillräcklighet, 
vilket styrks av Frost et al. (2007).  

Den förlust som missfall innebar för kvinnorna förde med sig en osäkerhet över sin förmåga till 
reproduktion och en rädsla inför framtida graviditeter. Känslan av förlust kan tänkas vara så pass 
påfrestande för kvinnorna att de inte ville riskera att utsättas för missfall igen under en kommande 
graviditet. Det kan föra med sig att många kvinnor ifrågasätter sin framtid och meningen med livet 
vilket Gerber-Epstein, 2009, Harvey et al. (2001), Ramsden (1995) och van Rensburg (2009) 
bekräftar i sina studier.  
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Konklusion 

Kvinnors upplevelser vid missfall består av olika dimensioner av förlust såsom förlust av ett önskat 
barn, förlust av kontroll och förlust av kvinnlighet. Vidare upplever kvinnor att sjukvården påverkar 
deras återhämtning och förmåga att hantera missfallet. Det stöd kvinnorna fick av familj och vänner 
upplevdes otillräckligt då ingen annan än den drabbade kvinnan kan förstå förlusten av att ha 
förlorat en person man aldrig fick lära känna.  

Implikation 
Genom denna litteraturstudie var syftet att belysa kvinnors upplevelser vid missfall för att öka 
sjuksköterskors kompetens samt lägga en grund för den framtida omvårdnaden av kvinnor som 
genomgår missfall. Bevisligen finns det mycket för sjuksköterskor att lära och utveckla för att 
kunna möta behoven hos kvinnor som fått missfall. För att kunna göra detta krävs ytterligare 
utbildning för sjuksköterskor om kvinnors omvårdnadsbehov vid missfall samt hur missfall 
påverkar kvinnorna psykiskt, fysiskt och socialt. En rekommendation kan vara att utnyttja 
Swansons omvårdnadsteori för att utveckla riktlinjer och omvårdnadsåtgärder vid missfall.  
För att underlätta kvinnors upplevelser av missfall borde synen på missfall ändras på samhällsnivå.
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Bilaga A 

 

 
Tabell 1: Sökordsöversikt  
 
Sökord Cinahl PubMed PsycInfo 

Missfall Miscarriage 

Spontaneous abortion 

Abortion, spotaneous Pregnancy outcomes 

Spontaneous abortion 

Upplevelse Experience Experience Experience 

Kvinnor Women Women Women 

Sjuksköterska Nurs* Nurs* Nurs* 

Psykosocialt Psychosocial   

 

 

 

 



  Bilaga B 

 

Tabell 2: Sökhistorik  
   
 

Datum Databas Sökord/Limits/ 
Boolska operatorer 

Antal 
träffar 

Lästa 
abstrakt 

Urval 1  Urval 2 

15-10-19 Cinahl Miscarriage AND 
experience AND women 
20050101-, Engelska 

57 27 12 6 

15-10-19 Cinahl Spontaneous abortion 
AND experience AND 
women 
20050101-, Engelska 

65 7(14) 1 0 

15-10-19 PubMed Abortion, spontaneous 
[MeSH] AND experience 
AND nurs* 
20050101 

26 4(5) 1 1 

15-10-19 PubMed "Abortion, 
Spontaneous"[Mesh] 
AND nurs* AND women  
20050101-, engelska 

85 14(6) 4 1 

15-10-20 PsycInfo (SU.EXACT("Pregnancy 
Outcomes") OR 
SU.EXACT("Spontaneous 
Abortion")) AND 
experience AND women 
20050101-, engelska 

166  28(10) 5 4 

15-10-20 PsycInfo (SU.EXACT("Pregnancy 
Outcomes") OR 
SU.EXACT("Spontaneous 
Abortion")) AND nurs* 
AND women 
20050101-, engelska 

123 4(7) 1 1 

15-10-20 Cinahl Spontaneous abortion 
AND nurs* AND 
psychosocial 
20050101-, Engelska 

65 7(14) 1 0 

Totalt   570 90(53) 26 14 

Dubbletter redovisas inom parentes



  Bilaga C 

 

 

Artikelöversikt 

Referens Abboud, L., & Liamputtong, P. (2005). When pregnancy fails: coping strategies, support 
networks and experiences with health care of ethnic women and their partners. Journal of 
reproductive and infant psychology, 23(1), 3-18. doi: 10.1080/02646830512331330974 

Land  
 
Databas 

Australien  
Cinahl  

Syfte Syftet var att undersöka hur en grupp kvinnor och deras partners hanterar missfall.  
Metod: 
  
Design 

Kvalitativ metod 
Fenomenologisk design med en induktiv ansats.  

Urval Sex kvinnor i åldern 22-45 och deras respektive partner valdes ut genom ett icke slumpmässigt 
snöbollsurval. Samtliga kvinnor hade genomgått missfall, i en variation mellan ett till sju stycken. 

Datainsamling Enskilda, djupgående, ostrukturerade intervjuer vilka bandinspelades. Intervjuerna varade 
mellan 40-90 minuter och hölls i deltagarnas hem.  

Dataanalys Tematisk analys användes för att analysera den insamlade datan. De bandinspelade intervjuerna 
transkriberades och kategoriserades till sektioner och olika teman identifierades.  

Bortfall Ej redovisat. 
Slutsats Stöd från familj och vänner har en stor betydelse för kvinnor som genomgått missfall.  

Kvinnor med liknande erfarenhet fungerade som en tröst och utgjorde ett stöd men kunde även 
flytta fokus från den drabbade kvinnan till sig själva i ett försök till tröst.  
Olika coping strategier togs fram som t.ex.: att hålla sig sysselsatt, och försöka se rationellt på 
händelsen.  
Kvinnornas partners hanterade missfall genom att inte göra så stor sak av det, ta till humor i 
en annars jobbig situation och få kvinnan att tänka på annat.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I, 83%. 

 



 Bilaga C 

 

 

 

 

Referens Adolfsson, A. (2010). Applying Heidegger’s interpretive phenomenology to women’s 
miscarriage experience. Psychology Research and Behavior Magangement, 3, 75-79. doi: 
10.2147/PRBM.S4821.  

Land  
 
Databas 

Sverige 
PsycInfo  

Syfte Syftet med studien var att identifiera och beskriva kvinnors upplevelse av missfall.  
Metod:  
 
Design 

Kvalitativ metod  
Fenomenologisk design  

Urval 42 kvinnor som genomgått missfall valdes ändamålsenligt ut på en akutmottagning. 
Kvinnorna fick ett brev på posten där de bjöds in till studien. 15 kvinnor som matchade 
kriterierna valde att delta. Inklusionskriterier var att kvinnorna skulle vara över 18 år, ha fått 
missfall innan 16e veckan och tala flytande svenska.  

Datainsamling En generell intervjuguide tillämpades på bandinspelade intervjuer. Fem kvinnor intervjuades i 
sina hem och tio kvinnor intervjuades i ett enskilt rum på sjukhuset. Intervjuerna varade 
mellan 85-150 minuter. Öppna frågor såsom “berätta om när du visste att du var gravid”, 
“berätta om dina känslor och upplevelser i samband med missfallet” och “berätta om hur du 
har haft det sen ditt missfall” för att applicera Heideggers tolkande fenomenologi om dåtid, 
nutid och framtid på intervjuerna.  

Dataanalys Intervjuerna transkriberades ordagrant och lästes sedan flera gånger. Relevanta, ofta 
förekommande ord och fraser togs ut som beskrev essensen av upplevelsen av missfall. Detta 
granskades och diskuterades enligt Heideggers tolkande fenomenologi.  

Bortfall Två deltagare föll bort, ej redovisat varför.  
Slutsats Kvinnor upplever skuld över sitt missfall när det inte får reda på någon orsak. kvinnorna upplever 

brister i omvårdnaden samt i vårdpersonals bemötande. Vårdpersonal uppfattas ofta som 
osympatisk och oempatisk.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad II, 75%  

 



 Bilaga C 

 

 

 

Referens Gerber-Epstein, P., Liechtentritt, R.D., & Benyamini, Y. (2009). The experience of 
miscarriage in first pregnancy: The women’s voices. Death Studies, 33, 1-29. doi: 
10.1080/07481180802494032 

Land  
 
Databas 

Israel 
Cinahl  

Syfte Syftet med studien var att förstå och beskriva kvinnors upplevelse av missfall.  
Metod:  
Design 

Kvalitativ metod 
Tematisk analys 
 

Urval Ett ändamålsenligt urval av nitton kvinnor som upplevt missfall i sin första graviditet deltog i 
studien. Urvalskriterierna var att kvinnorna skulle vara yngre än 35 år, ha upplevt missfall 
inom de fyra senaste åren och vara gravida eller ha fött barn vid tiden för studien. 
Informanterna värvades till studien genom reklam, personliga kontakter och snöbollsurval.  

Datainsamling Enskilda intervjuer gjordes med aktiv intervjuteknik. Intervjuerna varade mellan en till tre timmar, 
17 av deltagarna intervjuades i deras hem, en på ett café och en på hennes arbete. Intervjuerna 
spelades in samtidigt som intervjuaren antecknade.  
 

Dataanalys Transkriberingarna av intervjuerna lästes igenom flera gånger och ord, fraser och meningar 
som tycktes ha tematisk signifikans ströks under. Teman och kodningsschema utvecklades 
vilket resulterade i 5 teman.  

Bortfall Ej redovisat. 
Slutsats Kvinnor upplevde förlust av kontroll, förlust av identitet och förlust av kvinnlighet. Det är 

viktigt för kvinnor som genomgått missfall att få stöd från andra, bäst stöd upplever de 
komma från andra kvinnor som delar deras erfarenhet. Familjen utgjorde ett bra stöd, främst 
mammorna. Kvinnorna upplever att familj och vänner förväntar sig att kvinnorna snabbt ska 
gå vidare efter ett missfall. Kvinnorna upplever brister i omvårdnaden och vårdpersonals 
bemötande.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I, 81% 

 



 Bilaga C 

 

 

 

Referens Frost, J., Bradley, H., Levitas, R., Smith, L., & Garcia, J. (2007). The loss of possibility: 
scientisation of death and the special case of early miscarriage. Sociologi of Health & 
Illness, 29(7), 1003-1022. doi:10.1111/j.1467-9566.2007.01019.x  

Land  
 
Databas 

Storbritannien  
PubMed  

Syfte Syftet med studien var att utforska vilken upplevelse av förlust som är relaterad till tidigt 
missfall.  

Metod:  
Design 

Kvalitativ metod 
 

Urval 79 kvinnor valdes ut från en tidigare kvantitativ studie om missfall. 50 av kvinnorna var 
yngre än 35 och 29 var äldre än 35. 

Datainsamling Semi-strukturerade intervjuer vilka blev bandinspelande. Intervjuerna hölls i kvinnornas 
hem och pågick mellan 45- 150 minuter. 

Dataanalys De bandinspelade intervjuerna transkriberades, analyserades och diskuterades. 
Transkripten kodades för att identifiera olika teman med hjälp av NUDIST mjukvara. 
Efter det bjöds deltagarna in till att diskutera och ge feedback i grupp. Sjukvårdpersonal 
med vana att hantera missfall deltog i fokusgrupper för att även de ge respons och 
kommentera resultatet.  

Bortfall Ej redovisat. 
Slutsats Missfall är ett tabubelagt ämne vilket gör att kvinnor upplever det svårt att få stöd och 

bearbeta sitt missfall. Missfall är mer än en förlust av graviditet, kvinnorna upplever det 
som en förlust av en livsstil. Kvinnor upplever skuld över sitt missfall. Kvinnor som går 
igenom missfall känner sig misslyckade som kvinnor. Kvinnor upplever även bristande 
omvårdnad.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad II, 75%. 

 



 Bilaga C 

 

 
 Referens van Rensburg, J. E., Poggenpoel, M., Myburgh, C., & Du Plessis, D. (2009). Experience of 

women after spontaneous abortion. Journal of Psychology in Africa, 19 (3), 387-392 doi: 
10.1080/14330237.2009.10820306 

Land  
 
Databas 

Sydafrika 
PsycInfo  

Syfte Syftet var att utforska och beskriva kvinnors upplevelse efter missfall.  
Metod:  
Design 

Kvalitativ metod. 
Fenomenologisk design.  

Urval Genom ändamålsenligt urval värvades sju kvinnor som genomgått missfall till studien. 
Urvalskriterier var att kvinnorna fått missfall inom de 28 första graviditetsveckorna och 
pratade afrikaans eller engelska.  

Datainsamling Semi-strukturerade intervjuer där deltagarna själva fick berätta om deras upplevelse av 
missfall.. Fältanteckningar gjordes under tiden och intervjuerna transkriberades ordgrant.  

Dataanalys Datan analyserades av forskaren och en tränad, självständig kodare med hjälp av Tesch’s 
beskrivande metod för öppen kodning. Ur denna kodning uppstod meningsenheter som ledde 
till teman och kategorier. En litteraturöversikt gjordes för att bekräfta resultatet.  

Bortfall Ej redovisat. 
Slutsats Kvinnor som genomgår missfall känner sig berövade på sin kvinnlighet, de upplever 

maktlöshet och meningslöshet. Missfall påverkar hela kvinnans liv, både psykiskt, fysiskt, 
emotionellt, socialt och spirituellt. Kvinnorna upplever otillräckligt stöd från sina partners.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad II, 75%. 

 



 Bilaga C 

 

 

Referens Iwanowicz-Palus, G., Rzona, E., Bien, A., Wloszczak-Szubzda, A., & Walczuk, E. (2014). 
High Evaluation of medical staff by women after miscarriage during hospitalization. Tohoku 
Univeristy Medical Press, 232 (3), 155-162. doi: 10.1620/tjem.232.155.  

Land  
 
Databas 

Polen 
PubMed 

Syfte Syftet var att beskriva kvinnors upplevelser av vårdpersonal i samband med missfall. 
Metod:  
 
Design 

Kvantitativ metod 
Tvärsnittsstudie 

Urval 350 kvinnor från en gynekologisk avdelning som genomgått missfall från ett par dagar sedan till 
två månader sedan erbjöds vara med i studien. 

Datainsamling Enkäter skickades ut till deltagarna. 303 av de 350 deltagarna fullföljde enkäten och blev 
kvalificerade för analys. Enkäten var en diagnostisk undersökning designad av författaren med 
frågor om socio-demografisk data samt olika frågor om kvinnornas upplevelse av vårdpersonal 
efter missfall.  

Dataanalys Analys av data genomfördes med hjälp av mjukvaran STATISTICA 9.0. Skillnader mellan 
grupper analyserades med Mann-Whitney U-test medan Kruscal-Wallis test applicerades på mer 
än två grupper. Korrelation mellan variabler undersöktes med hjälp av Spearman’s 
rangkorrelation.  
P-värde p <0,05 ansågs vara signifikant.  

Bortfal 47 personer av 350, orsak till bortfall ej redovisat.  
Slutsats Kvinnorna i studien uppgav att de var nöjda med den omvårdnad de fått i samband med missfall. 

De upplevde att de fick adekvat information, att vårdpersonalen var kompetent och kunde erbjuda 
psykiskt stöd och förståelse.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I, 89% 

 



 Bilaga C 

 

 

Referens Mclean, A., & Flynn, C. (2012). ‘It’s not just a pap-smear’: Women speak of their 
experiences pf hospital treatment after miscarriage. Qualitative Social Work, 12(6), 782-798. 
doi: 10.1177/1473325012464099  

Land  
 
Databas 

Australien 
PsycInfo 

Syfte Syftet var att undersöka hur kvinnor som söker sjukhusvård för missfall i de 20 första 
graviditetsveckorna upplever den givna vården.  

Metod:  
Design 

Kvalitativ metod 
Tematisk analys 

Urval Ett snöbollsurval resulterade i att 12 kvinnor kontaktade forskaren. Slutligen var det sex 
kvinnor som uppfyllde kriterierna och deltog i studien. Kriterierna var att kvinnan skulle haft 
missfall inom de första 20 veckorna av graviditeten.  

Datainsamling Bandinspelade intervjuer utfördes på platser lättillgängliga för deltagarna. 
Dataanalys De bandinspelade intervjuerna transkriberades, kodades och analyserades av försteförfattaren. 

Den andra författaren utförde peer-review på datan och teman som kommit fram. Alla 
deltagare fick se över sina transkripts. Tematisk analys utfördes.  

Bortfall Ej redovisat. 
Slutsats Kvinnorna upplevde att de inte fick den omvårdnad de var i behov av. De upplevde även 

bristande förståelse från vårdpersonal samt empatilöst bemötande. Kvinnorna upplevde 
bristande information från vårdpersonal samt att de använde sig av ett medicinskt språk. 
Kvinnor upplevde det som positivt att få vara delaktiga i beslutstaganden i samband med 
missfall även om det upplevde det svårt. Kvinnorna lyfter fram tre komponenter som bidrar 
till omtänksam vård krig missfall.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I, 83%. 

 



 Bilaga C 

 

Referens Mobida, L., & Nolte, A, G, V. (2007). The experiences of mothers who lost a baby during 
pregnancy. Health sa gesondheid, 12(2). 

Land  
Databas 

Sydafrika  
Cinahl 

Syfte Syftet med studien var att utforska och beskriva kvinnors upplevelse av att förlora sin bebis 
under graviditet samt av den vård de fick från både barnmorskor och läkare under denna 
period.  

Metod:  
Design 

Kvalitativ metod 
Fenomenologisk design 

Urval Tio kvinnor värvades till studien genom ett ändamålsenligt urval av kvinnor som förlorat sin 
graviditet och lagts in på en mödravårdsavdelning. 

Datainsamling Djupgående ostrukturerade intervjuer som blev bandinspelade och transkriberade ordagrant på 
det språk kvinnorna föredrog. En pilotstudie gjordes för att testa frågeställningen som sedan 
användes i intervjuerna. Frågeställningen var: “beskriv hur du upplevde förlusen av din bebis 
under graviditet och den vård du fick från både barnmorskor och läkare under denna period”.  

Dataanalys Inspelningarna av intervjuerna transkriberades ordagrant. Transkriptionerna analyserades 
sedan av forskaren och en självständig kodare med hjälp av Tesch. Kodaren ombads att 
analysera datan även utan forskaren. De två analyserna jämfördes sedan för att säkra 
trovärdighet. 
 

Bortfall Ej redovisat.  
Slutsats Kvinnor upplever en svår tid efter att ha förlorat en bebis under graviditet och de önskar att 

folk ska bemöta deras förlust, vara omtänksamma och lyssna på dem. De upplever tomhet och 
skyllde ofta på sig själva när de inte fick reda på orsak till missfallet. Kvinnorna upplevde bäst 
stöd från andra kvinnor som även de gått igenom missfall, de upplevde bristande stöd från 
familj och vänner då de såg på missfall olika. De upplever att vårdpersonal inte kan ge dem 
det stöd och den information de behöver och borde se till kvinnans unika situation. 
 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad II, 77%. 

 



 Bilaga C 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

Referens Merrell, J., & Murphy, F. (2009). Negotiating the transition: caring for women through the 
experience of early miscarriage. Journal of clinical nursing, 18, 1583-1591. doi:10.1111/j.1365-
2702.2008.02701.x  

Land  
Databas 

Storbritannien 
CINAHL 

Syfte Syftet var att utforska kvinnors upplevelser av tidigt missfall på en gynekologisk avdelning på 
sjukhus. 

Metod:  
Design 

Kvalitativ metod 
Etnografisk design med induktiv ansats. 

Urval Strategiskt urval av 8 kvinnor mellan åldrarna 30-59 år där de flesta var mellan 30-39 år gamla. 
Kvinnorna kom från både sjukhusmiljö och kommunal vårdinrättning och hade upplevt missfall 
nyligen eller för några år sedan. Ett strategiskt urval av 16 vårdgivare (tio sjuksköterskor, tre 
läkare och tre ultraljudsoperatörer) som var inblandade i vården av kvinnorna.  

Datainsamling Deltagande observation på avdelningen en dag i veckan under 20 månader samt analys av 
vårdplaner gjordes. Intervjuer med kvinnorna hölls i deras hem och varade mellan 35-90 minuter 
med fokus på kvinnornas erfarenhet av missfall och den vård och behandling de fått. Intervjuer 
med vårdpersonal hölls på arbetsplatsen och varade mellan 22-60 minuter med fokus på deras roll 
som vårdgivare. Alla intervjuer spelade in på bandspelare och transkriberades därefter.  

Dataanalys Anteckningar från observationsperioden lästes upprepade gånger, de transkriberade intervjuerna 
lästes igenom och meningsbärande enheter identifierades med teman som latent innehåll och tre 
kategorier som det manifesta innehållet.  

Bortfall Ej redovisat. 
Slutsats Kvinnorna upplevde att missfall var en förlust av en person de inte fick lära känna, förlust av 

kontroll och identitet. Kvinnorna upplevde uppgivenhet och hopplöshet när de förstod att det inte 
helt och hållet var upp till dem att bli mamma. Kvinnorna upplevde sorg, förlust och tomhet vid 
missfall. Om ingen orsak till missfallet fanns var det vanligt att kvinnorna lade skulden på sig 
själva. Kvinnorna upplever att sjukhuserfarenheten hade en stor betydelse för deras upplevelse av 
missfall. De upplevde brister i omvårdnaden och i vårdpersonals bemötande. Fördelar och 
nackdelar kring enskilda patientrum i samband med missfall.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I, 87%. 

 



 Bilaga C 

 

Referens Olesen, M. L., Graungaard, A. H., & Husted, G. R. (2014). Deciding treatment for miscarriage - 
experience of women and healthcare professinals. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 29, 
386-394. doi: 10.1111/scs.12175  

Land  
Databas 

Danmark 
Cinahl 

Syfte Syftet med studien var att få en insyn i beslutsprocessen av missfallsbehandling och orsaker som 
kan påverka den.  

Metod:  
 
Design 

Kvalitativ design 
Grounded theory med induktiv ansats.  

Urval Informanterna valdes ut genom ett maximalt varierat urval. Urvalskriterna för kvinnor var att de 
hade genomgått ett missfall innan slutet av den trettonde graviditetsveckan, kvalificerade till två 
eller tre olika behandlingsformer samt genomgick den behandling de själva valde. Kvinnor som 
förlorade en oönskad graviditet eller inte talade danska exkluderades. Vårdpersonalen som deltog i 
studien skulle varit anställda på avdelningen minst ett halvår. Sex kvinnor och fem anställda 
utgjorde den slutliga informantgruppen. 

Datainsamling En semi-strukturerad intervjuguide användes för att få flexibilitet i intervjuerna. Intervjuerna 
gjordes av försteförfattaren och varade i 50-90 minuter.  

Dataanalys Intervjuerna transkriberades och analyserades med hjälp av NVivo av försteförfattaren. 
Intervjuerna lästes och diskuterades flera gånger och memos, koder och kategorier togs fram.  

Bortfall Ej redovisat. 
Slutsats Kvinnorna hade svårt att ta in den information de fick då de hade tankarna på annat. Att vara 

delaktiga i beslutsfattandet kring behandling av missfall var något som kvinnorna uppskattade trots 
rådande omständigheter. Kvinnor som inte fått en specifik orsak till missfallet upplevde ofta skuld. 
De upplever även brister i omvårdnad och i vårdpersonals bemötande och information.   

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I, 87%. 
 

 

 

  



 Bilaga C 

 

 

Referens Rowlands, I. J., & Lee, C. (2010). 'The silence was deafening': social and health service support 

Referens Pruitt Johnson, O., & Langford, R. W. (2015) A Randomized trial of a bereavement intervention 
for pregnancy loss. JOGNN, 44, 492-499. doi: 10.1111/1552-6909.12659  

Land  
 
Databas 

USA 
PsycInfo  

Syfte Syftet med studien var att undersöka effekterna av sekundär förluståtgärd på sörjande kvinnor som 
upplevt missfall under 12-20e veckan av graviditet. 

Metod:  
Design 

Kvantitativ metod 
Experimentell design 

Urval Slumpmässigt urval av 40 kvinnor som genomgått missfall valdes ut, de slumpades sedan ut till 
antingen en kontrollgrupp eller en behandlingsgrupp Inklusionskriterier var att missfallet inte 
skulle ha ägt rum efter 19e veckan av graviditet och inte heller före 12e veckan. Kvinnorna skulle 
kunna läsa och skriva antingen engelska eller spanska och kunna slutföra studien med minimal 
assistans.  

Datainsamling Data samlades in med hjälp av Perinatal Greif Scale (PGS) på engelska och spanska och ett 
demografiskt frågeformulär. Frågeformuläret kartlade ålder, civilstatus, utbildning, inkomst såväl 
som information om kvinnans graviditet. Behandlingsgruppens informanter blev utifrån en 
checklista erbjudna diverse åtgärder för att lindra förlusten såsom erbjudande om dop av fostret 
eller bön. De fick även ett uppföljningssamtal per telefon en vecka innan återbesök på kliniken. 
Kontrollgruppen delgavs standardvård enligt rådande rutin på akutmottagningen om fysisk 
stabilitet och smärtlindring.  

Dataanalys Data från de demografiska frågeformulären analyserades genom att använda beskrivande statistik 
för att jämföra kontrollgrupp och behandlingsgrupp. Chi-square och t-test användes för att få fram 
skillnader mellan de två gruppernas demografi. Efter det användes MANOVA för att utforska 
skillnader mellan de båda gruppernas PGS-svar. En Bonferroni justeringsfaktor tillämpades på 
alpha värdet, 0,017, under analysen.  
 

Bortfall Ej redovisat. 
Slutsats Bra stöd från vårdpersonal kan halvera förtvivlan och hopplöshet hos kvinnor vid missfall. 

Kvinnorna upplever missfall som en stor förlust.  
 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I, 85%. 

 



 Bilaga C 

 

after miscarriage. Society for reproduktive and infant psychology, 28(3), 274-286. doi: 
10.1080/02646831003587346 

Land  
Databas 

Australien 
PsycInfo 

Syfte Syftet med studien var att identifiera olika sätt att stödja australiensiska kvinnor efter missfall.  
Metod:  
Design 

Kvalitativ metod 
Grounded theory 

Urval Informanterna inbjöds till studien via reklam i ett nyhetsbrev på internet. Kvinnorna skulle ha 
upplevt missfall inom de senaste två åren för att kvalificera till studien. Nio kvinnor mellan 35 
och 42 år intervjuades. De flesta kvinnorna var gifta förutom två som var frånskilda. Sju 
kvinnor hade eftergymnasial utbildning och två hade gymnasieutbidning. Fyra av de nio 
kvinnorna hade haft flera missfall. 

Datainsamling Enskilda, semi-strukturerade intervjuer med fem frågor som stöd för samtalet om inte ämnet i 
fråga togs upp av kvinnan själv.  

Dataanalys Intervjuerna transkriberas av försteförfattaren vilka sedan analyserades genom tematisk analys 
där olika teman identifierades. Materialet lästes flera gånger och öppen kodning användes för 
att se likheter i data som sedan blev till olika kategorier. Triangulering gjordes.  

Bortfall Ej redovisat. 
Slutsats Sociala normer, attityder och förväntningar påverkade hur kvinnor upplevde och gick vidare 

efter sitt missfall. Det är viktigt att våga bemöta kvinnor som genomgått missfall, något som 
många utomstående har svårt för vilket leder till att kvinnorna ensamma i sin sorg. 
Emotionellt stöd har en stor betydelse för kvinnors upplevelser av missfall. Kvinnorna 
upplevde bäst stöd från andra kvinnor med liknande erfarenheter. Familj och vänner kunde 
vara oförstående gentemot hur kvinnorna upplevde sin förlust. Kvinnor upplever att missfall 
ej är accepterat av samhället vilket leder till känslor av skuld och skam. Kvinnor upplever 
brister i omvårdnaden och hos vårdpersonal. Väntrumsarrangemang upplevdes av kvinnorna 
som kränkande.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I, 89%. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 



 Bilaga C 

 

Referens Simmons, R. K., Singh, G., Maconochie, N., Doyle, P., & Green, J. (2006). Experience of 
miscarriage in the UK: Qualitative findings from the National Women’s Health Study. 
Social Science & Medicine, 63, 1934-1946. doi.org/10.1016/j.socscimed.2006.04.024  

Land  
Databas 

Storbritannien 
Cinahl 

Syfte Syftet var att beskriva kvinnors personliga upplevelse av missfall.  
Metod:  
Design 

Kvalitativ metod 
Tematisk analys 

Urval 172 kvinnor valdes ut från en tidigare randomiserad kvantitativ studie. De 172 kvinnorna 
hade under den studien valt att skriva om upplevelsen av sitt missfall på en bifogad blank 
sida. I denna studie är det just den data som analyserades. 

Datainsamling Data samlades in från en tidigare kvantitativ studie där kvinnor som upplevt missfall fick 
skriva ner sina upplevelser av missfall med egna ord som ett steg i den kvantitativa 
studiens datainsamling. Av alla transkript valdes 172 berättelser om kvinnors erfarenhet 
av missfall.  

Dataanalys Datan analyserades av två av författarna som läste transkripten flera gånger om för att 
bekanta sig med innehållet. Varje transkript kodades systematiskt och teman och 
underteman framträdde. 

Bortfall Ej redovisat 
Slutsats Kvinnor anpassar sitt liv när de blir gravida, när de får missfall förlorar de mer än ett 

barn. Kvinnorna upplever att de förlorar kontrollen över sina liv. Kvinnor som fick 
information om anledningen till missfallet upplevde ofta mindre självklander. Kvinnorna 
som inte fått någon orsak till missfallet rannsakar ofta sig själv och sitt handlande efter 
orsaker till missfallet. Kvinnorna upplever brister i omvårdnad och i den information de 
får. Vårdpersonal normaliserar missfall och använder sig ofta av medicinskt språk samt 
har bristfällig kommunikation.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I, 87% 
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Referens Swanson, K. M., Connor, S., Jolley, S. N., Pettinato, M., & Wang, T-J. (2007). Contexts and 
evolution of women’s responses to miscarriage during the first year after loss. Research in Nursing 
& Health, 30, 2-16. doi: 10.1002/nur.20175  

Land  
Databas 

USA 
Cinahl 

Syfte Syftet med studien var att beskriva kvinnors upplevelser och hur de förändrades första året samt 
utforska sammanhang före och efter missfall som influerar kvinnans respons till missfall efter en 
vecka och efter ett år.  

Metod:  
Design 

Mixad metod 
Grounded theory och Icke parametrisk design 

Urval Informanterna värvades till denna studie från en tidigare genomförd studie. Kvinnorna blev först 
randomiserade till en behandlingsgrupp eller en kontrollgrupp. 249 kvinnor ställde frivilligt upp i 
studien efter att ha sett reklam eller fått en broschyr av sin obstretiker. Av de 249 frivilliga mötte 
242 kvinnor kriterierna som var att de skulle vara minst 18 år gamla, fått missfall inom de första 
20 veckorna av graviditeten, anslutit sig till studien fem veckor efter förlusten samt kunna läsa och 
skriva engelska.  

Datainsamling Deltagarna fick fylla i ett frågeformuläret från Miscarriage Caring Projekt (MCP). Ena gruppen 
fyllde i formuläret vid en vecka, sex veckor, 16 veckor och 52 veckor. Andra gruppen fyllde i 
formulären vid 16 veckor och vid 52 veckor. Under varje datainsamlingstillfälle fick kvinnorna 
även skriva en sida fritt om hur de nu kände kring missfallet. Efter ett år fyllde deltagarna även i 
“Life events questionnaire”. 

Dataanalys Varje kvinnas handskrivna svar lästes högt, diskuterades inom forskningsgruppen och 
tilldelades en kod som sammanfattade de uttryckta känslorna i texten. Varje gång 
forskningsgruppen stötte på en ny känsla skapades en ny kod med en ny definition. Efterhand 
framträdde ett kodningsschema. För att belysa nyanser i de olika koderna rangordnade varje 
forskare individuellt de kodade känslorna mellan 1 och 25 där 1 motsvarade bästa tänkbara 
mående och 25 motsvarade värsta tänkbara mående. Tillsammans kom sedan forskarna 
överens om en gemensam rangordning genom diskussion. De rangordnade, kodade känslorna 
delades sedan in i tre kategorier.  
Förändringar i känslor och respons över tid utforskades genom icke-parametrisk teknik. 
Frekvenser och proportioner av de rankade känslorna och responserna under en, sex, 16 och 
52 veckor fastställdes. Skillnader bland känslorna jämfördes med hjälp av Kruskal-Wallis one 
way ANOVA efterföljt av Mann-Whitney U-test. Wilcoxon test och bonferroni korrektion 
användes också.  

Bortfall 185 kvinnor, 76%, fullföljde studien.  
Slutsats Kvinnor upplever det som att förlora kontrollen över sina liv när de får missfall. De upplever 

missfall som en stor förlust.  
Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I, 83% 
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