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Sammanfattning 
 

Bakgrund: Missfall benämns även som spontan abort och inträffar i omkring 20 

procent av alla graviditeter. Majoriteten av alla missfall sker innan graviditetsvecka 12 

och de främsta orsakerna är kromosomavvikelser eller skador på det befruktade ägget.  

 

Syfte: Syftet med litteraturstudien var att beskriva kvinnors upplevelser när de drabbas 

av missfall och bemötandet från vårdpersonal vid missfall. Samt att beskriva vilka 

datainsamlingsmetoder som använts i de inkluderade artiklarna.  

 

Metod: En deskriptiv litteraturstudie som grundade sig på 12 vetenskapliga artiklar med 

kvalitativ ansats. Databasen Cinahl användes för artikelsökning med sökorden: 

Miscarriage och Experience.  

 

Huvudresultat: Resultatet beskriver hur kvinnor som drabbats av missfall upplever 

både fysisk och psykisk smärta. Missfallet beskrevs som en förlust och framtidsplaner 

som krossades. Känslor som skam och skuld var vanligt förekommande. Missfall sågs 

som en traumatisk upplevelse för den drabbade kvinnan. Upplevelser som ensamhet och 

utelämnande var vanligt förekommande, samt att kvinnornas fysiska och psykiska 

smärta förbisågs av vårdpersonalen. Brist på empati och medlidande påverkade 

kvinnorna negativt. Genom att vårdpersonalen bekräftade sorgen hjälpte det kvinnorna 

med deras fysiska och emotionella behov. Upplevelser av trygghet förekom när 

kvinnorna hade en tidigare relation till obstetrikern, som då kände till deras historia och 

bakgrund. Den datainsamlingsmetod som använts i samtliga artiklar var individuella 

ljudinspelade intervjuer.  

 

Slutsats: Slutsatsen som kan dras av denna litteraturstudie är att kvinnorna som 

drabbats av missfall påverkas både fysiskt och psykiskt. Bemötandet och relevant 

information från vårdpersonalen har en stor inverkan på hur kvinnorna upplever sin 

situation när de drabbats av missfall. 
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Abstract 

 
Background: Miscarriage is also called spontaneous abortion and occurs in about 20 

percent of all pregnancies. The majority of miscarriages occur before 12 weeks of 

pregnancy and the main causes are chromosomal abnormalities or damage to the 

fertilized egg. 

 

Aim: The purpose of this study was to describe women's experiences when they suffer a 

miscarriage and treatment from the medical staff during miscarriage. And to describe 

the data collection methods used in the included articles. 

 

Methods: A descriptive literature study based on 12 scientific articles with a qualitative 

approach. The CINAHL database was used for the article search and the keywords that 

was used were: Miscarriage and Experience.  

 

Main results: The result described the women who had suffered from a miscarriage 

experienced physical and mental pain. The miscarriage was described as a loss and 

crushed ambitions for the future. Emotions such as shame and guilt were common. 

Miscarriage was seen as a traumatic experience for the affected woman. Experiences as 

loneliness and omission were common, and that the women’s physical and mental pain 

was overlooked by the medical staff. Lack of empathy and compassion affected the 

women negatively. If the medical staff confirmed the grief it helped the women with 

their physical and emotional needs. Perceptions and feelings of security occurred when 

the women had a prior relationship to the obstetrician, who then knew their history and 

background. The data collection method used in all articles were individual audio 

recorded interviews. 

 

Conclusion: The conclusion to be drawn from this study is that the women who 

suffered miscarriages was affected both physically and mentally. The response and 

relevant information from the nursing staff has a major impact on how women perceive 

their situation when they have suffered a miscarriage. 
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1. Introduktion 

1.1 Definitionen på missfall  

Missfall benämns även som spontan abort (Jerpseth 2011). När en graviditet avslutas spontant 

innan graviditetsvecka 20, definieras det som missfall enligt kliniska termer (Geller, Psaros, 

Levine & Levine Kornfield 2010).  

 

1.2 Orsaker och förekomst 

Den främsta orsaken till att en kvinna drabbas av missfall är att det befruktade ägget har 

kromosomavvikelser eller skador (Borgfeldt, Åberg, Anderberg & Andersson 2010; 

Marquardt 2011; Nilsson, Andersen, Strandberg-Larsen, Nybo Andersen 2014). Intrauterina 

preventivmedel så som spiral, stigande ålder, infektioner och olika livsstilsfaktorer 

exempelvis tobak, alkohol och droger kan även vara bidragande faktorer till att en kvinna 

drabbas av missfall (Jerpseth 2011; Marquardt 2011; Nilsson et al. 2014). Missfall inträffar i 

omkring 20 procent av alla graviditeter (Jerpseth 2011; Marquardt 2011; Radford & Hughes 

2015; Robinson 2014). Av alla gravida kvinnor drabbas 50 procent någon gång av blödning i 

första trimestern och runt 20 procent av dessa leder till missfall. Majoriteten av alla missfall 

sker innan graviditetsvecka 12 (Calleja-Agius 2008; Geller, Psaros & Levine Kornfield 2010; 

Webster-Bain 2011).  

 

1.3 Symtom  

De främsta symtomen vid missfall är vaginala blödningar och buksmärtor som kan liknas med 

förlossningsvärkar. De vaginala blödningarna kan vara små till en början för att sedan 

succesivt öka i mängd (Borgfeldt et al. 2010; Calleja-Agius 2008; Jerpseth 2011). Svaga 

symtom som exempelvis små blödningar, svag buksmärta samt avsaknad av symtom är även 

dessa vanligt förekommande symtom (Webster-Bain 2011). 

  

1.4  Upplevelser och bemötande  

Upplevelse definieras som en händelse, erfarenhet, känsla eller intryck som en individ har 

varit med om (Svenska Akademiens Ordbok 2011). Att drabbas av ett missfall kan framkalla 

många olika känslor hos den drabbade kvinnan (Evans 2012; Marquardt 2011; Radford & 

Hughes 2015; Robinson 2014). Att kvinnan bemöts på ett lugnt och professionellt sätt är 

betydelsefullt i situationer som kan vara eller bli akuta (Borgfeldt et al. 2010). Varje 

människas sjukdom och upplevelse av sin sjukdom är unik, därav är kommunikationen mellan 
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sjuksköterska och patient mycket betydelsefull (Baggens & Sandén 2009). Samhället och 

sjukvårdpersonal ser inte alltid missfall som en förlust och kvinnans känslor kan då förbises 

(Evans 2012).  

 

1.5 Behandling  

När kvinnor drabbas av missfall kan det ibland vara nödvändigt med behandling. Exempelvis 

då kvinnor drabbats av ofullständiga missfall, då det finns rester av graviditeten kvar i 

livmodern som kan leda till en infektion (Calleja-Agius 2008; Marquardt 2011). De 

behandlingar som då kan bli aktuella är avvaktan, medicinsk eller kirurgisk behandling. Olika 

faktorer som påverkar valet av behandling är graviditetens storlek, patientens önskemål samt 

tillgänglighet av resurser (Calleja-Agius 2008). Vid medicinsk behandling av ett ofullständigt 

missfall ges ett livmodersammandragande läkemedel, detta resulterar i att resterna av 

graviditeten stöts ut. Den medicinska behandlingen kan utföras i hemmet, kvinnan får då med 

sig läkemedel hem ifrån den klinik som ansvarar för behandlingen. Kirurgisk behandling sker 

under narkos där läkaren gör en skrapning av livmodern, det innebär att resterna av 

graviditeten sugs ut med hjälp av ett speciellt instrument. Oavsett vilken behandling som blir 

aktuell kan det innebära en stor emotionell påfrestning för kvinnan, dock är vårdtiden 

vanligtvis kort för kvinnor som drabbats av missfall och behöver behandling (Evans 2012). 

 

1.6 Omvårdnad  

Grunden i vårdandet anses vara en god vårdrelation mellan sjuksköterskan och patienten 

(Snellman 2009). Kommunikation är ett verktyg som sjuksköterskan kan använda i 

omvårdnaden. Detta sker genom olika former av samtal samt vid olika omvårdnadsmoment, 

exempelvis vid blodprovstagning (Baggens & Sandén 2009). När en kvinna drabbats av 

missfall är det av stor vikt att sjuksköterskan uppmärksammar det psykiska måendet likväl 

som det fysiska (Evans 2012; Marquardt 2011; Robinson 2014; Webster-Bain 2011). En 

viktig roll som sjuksköterskan har är att ge patienten tydlig information om vad som skett när 

en kvinna drabbats av missfall. Om patienten får förståelse och insikt över sin situation, samt 

att situationen inte var påverkbar kan det påverka copingprocessen positivt för kvinnan, det 

vill säga hur kvinnan bemöter och hanterar situationen (Evans 2012; Marquardt 2011). Enligt 

ICN:s etiska kod för sjuksköterskor ska sjuksköterskor i sin yrkesroll uppträda professionellt 

och respektfullt samt visa medkänsla i vården av andra människor (Svensk 

sjuksköterskeförening 2014). En annan viktig roll sjuksköterskan innehar vid vård av kvinnor 
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som drabbats av missfall är förmedling av kuratorkontakt vid behov, samt uppföljning 

(Calleja-Agius 2008; Marquardt 2011).  

 

1.7 Teoretisk referensram  

Till denna litteraturstudie har Imogene Kings omvårdnadsteori och begreppsram valts. Enligt 

teorin är det av stor betydelse att vara medveten om att alla individer har olika bakgrund och 

olika erfarenheter, det kan ge förståelse för att en gemensam upplevelse kan påverka 

individers reaktioner och handlande på olika sätt. Patientens syn på sig själv influeras av 

sjuksköterskans bemötande gentemot patienten, därmed bör sjuksköterskan vara medveten om 

sina egna reaktioner i olika situationer. Teorin belyser även att en ömsesidig kommunikation 

mellan patienten och sjuksköterskan är betydelsefullt för en bra omvårdnad. Vidare beskriver 

teorin omvårdnadens bärande begrepp på följande vis: vårdande bygger på observation av 

beteenden hos patienterna, samt hjälper individer att upprätthålla hälsa så de kan fungera i 

sina dagliga liv. Inom begreppet människa beskrivs att varje individ är andlig och individerna 

har genom sitt språk förmåga att bevara sin kultur och historia. Teorin beskriver även alla 

individer som unika med en förmåga till rationellt tänkande, samt kunna ta beslut i de flesta 

situationer som de utsätts för. Varje individs behov, önskemål och mål skiljer sig åt. 

Begreppet hälsa ses enligt teorin som ett dynamiskt tillstånd som pågår under hela livet, denna 

process störs dock utav sjukdom. Hälsa innebär en kontinuerlig anpassning till stress i den 

inre såväl som den yttre miljön, för att på så sätt kunna uppnå största tänkbara potential i det 

dagliga livet. Teorin menar att hur en individ anpassar sig till liv och hälsa påverkas av 

individens samspel med sin omgivning (Sieloff & Messmer 2014). 

 

1.8 Problemformulering 

Omkring 20 procent av alla graviditeter slutar i missfall. Tidigare forskning visar att missfall 

samt eventuell behandling kan vara en emotionellt omvälvande process som påverkar den 

drabbade kvinnan. Vårdpersonal ser inte alltid missfall på samma sätt som kvinnan, vilket kan 

påverka kvinnans upplevelse negativt. Tidigare forskning finns främst inom det medicinska 

perspektivet samt ur vårdpersonalens synvinkel, dock finns det mindre forskning ur den 

drabbade kvinnans perspektiv angående detta. Denna studie är betydelsefull för att belysa den 

drabbade kvinnans perspektiv vad det gäller upplevelsen av missfallet samt bemötandet från 

vårdpersonalen. Studien är även betydelsefull för att ge vårdpersonalen insikt och förståelse 

över kvinnans situation och de känslor ett missfall orsakar. Detta för att kunna ge de drabbade 

kvinnorna en professionell vård och för att bidra till en god patientrelation.  
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1.9 Syfte och frågeställning 

Syftet var att beskriva kvinnors upplevelser av missfall och bemötande av vårdpersonal, samt 

att beskriva vilka datainsamlingsmetoder som använts i de inkluderade artiklarna.  

 

1. Hur upplever kvinnor att drabbas av missfall?  

2. Hur upplever kvinnor bemötandet av vårdpersonal vid missfall? 

3. Vilka datainsamlingsmetoder har använts i de inkluderade artiklarna?  

 

2. Metod 

2.1 Design 

Denna studie är en deskriptiv litteraturstudie (Polit & Beck 2012). 

 

2.2 Sökstrategi  

Vetenskapliga artiklar har sökts i databasen Cinahl, det är en databas som framförallt 

innehåller tidskrifter och omvårdnadsjournaler (Polit & Beck 2012). Sökord som användes 

var: Miscarriage, Experience. Den booleska söktermen AND användes för att få ett snävare 

resultat på sökningen, samt för att kombinera sökorden (Willman, Stoltz & Bahtsevani 2011). 

Begränsningar som användes i sökmotorn Cinahl var: att artiklarna inte var äldre än 10 år 

samt publicerade på engelska eller svenska. Samtliga sökord söktes som fritext då det gav fler 

relevanta träffar utifrån syftet.  

 

2.3 Urvalskriterier, urvalsprocess och utfall av valda artiklar 

Inklusionskriterier i denna litteraturstudie var att de vetenskapliga artiklarna svarade på 

studiens syfte och frågeställningar för att anses vara relevanta. De skulle även vara 

tillgängliga för Högskolan i Gävle och uppbyggda enligt IMRAD, vilket innebär att de 

innehåller en introduktion, en metod, ett resultat/en analys och en diskussion. Utöver detta 

skulle de även inneha en kvalitativ ansats. Ytterligare ett inklusionskriterie var att deltagarna 

skulle ha genomgått missfallet innan graviditetsvecka 20.  

 

När författarna sökte i databasen Cinahl med sökorderna: Miscarriage AND Experience blev 

det totalt 98 träffar. Samtliga 98 artiklars titlar lästes och av dessa var det 51 stycken vars 

titlar inte svarade på syftet, samt 14 stycken som var otillgängliga. Av kvarvarande 33 artiklar 
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lästes samtliga abstrakt, av dessa exkluderades tio artiklar vars abstrakt inte svarade på syftet. 

I de återstående 23 artiklarna lästes resultatet, av dessa exkluderades 11 artiklar då sju stycken 

var litteraturstudier, två stycken hade en kvantitativ ansats, en artikel var inte uppbyggd enligt 

IMRAD och en artikel speglade fel perspektiv, då den var ur sjuksköterskans perspektiv. 

Detta gav 12 valda artiklar till resultatet för denna litteraturstudie.  

 

Översikt av sökstrategin presenteras i tabell 1 och flödesschema över urvalsprocessen 

presenteras i figur 1.  

 

Tabell 1 – Översikt av sökstrategi   

Databas Begränsningar 

(limits) 

Sökdatum 

Söktermer Antal 

träffar 

Antal valda 

artiklar 

(exklusive 

dubbletter) 

Cinahl Engelska, Svenska 

10år 

2017-02-08 

Miscarriage AND 

Experience  

98 12 

Totalt:12 
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Figur 1 - Flödesschema över urvalsprocessen  

 

2.4 Dataanalys  

De 12 valda vetenskapliga artiklarna skrevs först ut i pappersformat. Båda författarna läste 

alla artiklarna enskilt upprepade gånger och översatte även delvis artiklarnas till svenska för 

att kunna tolka innehållet rätt. Då detta är en litteraturstudie har författarna fokuserat på 

artiklarnas resultatdel och använt markeringspennor samt post it lappar i olika färger för att 

urskilja likheter och skillnader i artiklarna, samt metodologiska aspekter med fokus på 

datainsamlingsmetoden. Anteckningar gjordes var för sig av författarna gällande artiklarnas 

innehåll, dessa växlades sedan mellan författarna för få ett större perspektiv på resultatet i de 

valda artiklarna. Artiklarnas syfte och resultat sammanställdes i tabell 2. Även artiklarnas 

författare, land, publiceringsår, titel, design, undersökningsgrupp, datainsamlingsmetod samt 

Svarade ej på 

syftet 

10 

Svarade ej på 

syftet 

51 

Valda artiklar 

till resultatet 

12 

Lästa abstract  

33 

Otillgängliga 

artiklar 

14 

Lästa resultat  

23 

Lästa titlar 

98 

Exkluderade 

 

Litteraturstudie: 7 

Kvantitativa: 2 

Fel perspektiv: 1 

Ej IMRAD: 1 
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dataanalysmetod sammanställdes i tabell 3, tabell 2 och 3 återfinns som bilaga. Detta gav 

författarna en bra översikt av vilka artiklar som avsåg samma sak och därefter kunde resultatet 

kategoriseras. Vid färgkodningen framkom två huvudrubriker och utifrån dessa bildades 

sedan fem underrubriker, vilka var: upplevelser av fysiska symtom, upplevelser av förlust, 

känslor vid missfall, upplevelser av mindre bra bemötande i samband med missfall och 

upplevelser av gott bemötande vid missfall. Författarna fokuserade på vilken 

datainsamlingsmetod som använts i de valda artiklarna, vilket var olika former av individuella 

intervjuer som studerades mer djupare angående intervjuplats och intervjutid.  

 

2.5 Etiska överväganden  

Vid granskning av artiklarna till denna litteraturstudie har författarna varit noggranna och 

objektiva, samt undvikit plagiering och falsifiering av resultatet. Majoriteten av de valda 

artiklarna till resultatet är granskade och godkända av en etisk kommitté. De artiklar som inte 

redovisar ett godkännande från en etisk kommitté, har tagit hänsyn till deltagarna utifrån 

given information, skriftliga medgivanden samt anonymitet.  

 

3. Resultat 
 

Resultatet är en sammanställning av 12 stycken kvalitativa vetenskapliga artiklar som 

beskriver kvinnors upplevelse av missfall, samt upplevelsen av bemötandet från vårdpersonal. 

De 12 valda artiklarna är markerade med * i referenslistan. Dessa presenteras i löpande text 

utifrån två huvudrubriker och med fem underrubriker, se figur 2. De datainsamlingsmetoder 

som använts presenteras under rubriken metodologisk aspekt. I tabell två redovisas en 

sammanställning av artiklarnas syfte och resultat. I tabell tre redovisas en sammanställning av 

artiklarna avseende författare, land, publiceringsår, titel, design, undersökningsgrupp, 

datainsamlingsmetod samt dataanalysmetod. Tabell två och tre återfinns som bilaga. 
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Figur 2 – Resultatets teman och underrubriker 

 

3.1 Emotionella och fysiska upplevelser vid missfall 

3.1.1 Upplevelser av fysiska symtom  

Flertalet kvinnor upplevde fysisk smärta och vaginala blödningar. Den fysiska smärtan 

beskrevs på olika sätt med ett genomgående tema av obeskrivligt stark smärta (Ancker, 

Gebhardt, Andreassen & Botond 2012; Murphy & Merrell 2009; Ockhuijsen, van den 

Hoogen, Boivin, Macklon, & de Boer 2014; Wijesinghe, Herath & Abeysundara 2013). 

Kvinnorna beskrev även avsaknad av fysiska symtom utöver den vaginala blödningen 

(MacWilliams, Hughes, Aston, Field & Moffatt 2016; Wijesinghe, Herath & Abeysundara 

2013). De fysiska symtomen som uppkom gav kvinnorna en föraning om att ett missfall var 

på väg att ske eller att det redan inträffat (Ancker et al. 2012; Limbo, Glasser & Sundaram 

2014; Ockhuijsen et al. 2014). I samband med fysiska symtom som kraftig vaginal blödning, 

stark smärta samt eventuell sjukhusvård, upplevde kvinnorna missfallet som ett allvarligt 

tillstånd vilket ledde till känslor av rädsla (Fernandez, Harris & Leschied 2011; Ockhuijsen et 

al. 2014). I två studier beskrev kvinnorna att de saknade smärtlindring under den period av 

missfallet som var mest smärtsam (Ancker et al. 2012; Wijesinghe, Herath & Abeysundara 

2013). 

3.1.2 Upplevelser av förlust 

Flera kvinnor uttryckte att det inte bara var ett missfall som skett utan att de kände att de 

förlorat ett barn (Ancker et al. 2012; Fernandez, Harris & Leschied 2011; Gerber-Epstein, 

Leichtentritt & Benyamini 2008; Limbo, Glasser & Sundaram 2014; MacWilliams et al. 

Upplevelser av fysiska symtom 

Upplevelser av förlust 

Känslor vid missfall 

Upplevelser av mindre bra bemötande i 

samband med missfall 

Upplevelser av gott bemötande i 

samband med missfall  

Emotionella & fysiska upplevelser 

vid missfall 

 

Upplevelser av bemötande från 

vårdpersonal vid missfall 
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2016; Ockhuijsen et al. 2014). Kvinnorna beskrev vidare att deras värld och känslomässiga 

plan rasade samman i samband med missfallet, de beskrev även att alla deras förväntningar 

och framtidsplaner försvann (Ancker et al. 2012; Fernandez, Harris & Leschied 2011; Gerber-

Epstein, Leichtentritt & Benyamini 2008; MacWilliams et al. 2016; Ockhuijsen et al. 2014). 

Känslor som uppstod var tomrum och kvinnorna kände att de förlorat en del av sig själva på 

grund av missfallet (Ancker et al. 2012; Gerber-Epstein, Leichtentritt & Benyamini 2008; 

Murphy & Merrell 2009). Kvinnorna beskrev även att de förlorat den samhörighet och 

längtan de känt till både fostret och graviditeten (Fernandez, Harris & Leschied 2011).  

3.1.3 Känslor vid missfall  

Ilska, sorg, ångest, stress, besvikelse, oro samt maktlöshet var vanligt förekommande känslor 

hos kvinnor som drabbats av missfall (Ancker et al. 2012; Gerber-Epstein, Leichtentritt & 

Benyamini 2008; Murphy & Merrell 2009; Ockhuijsen et al. 2014). Andra känslor som kunde 

uppkomma var skuld och skam, missfall upplevdes även som ett tabubelagt ämne. En del 

kvinnor funderade över om de själva orsakat missfallet och anklagade sig själva för att inte 

skyddat graviditeten tillräckligt (Ancker et al. 2012; Linnet Olesen, Graungaard & Husted 

2015; McCreight 2008; Murphy & Merrell 2009; Ockhuijsen et al. 2014). I en studie 

framkom det att kvinnorna som drabbats av missfall såg på sig själva som mindre värdefulla 

och tvivlade på sin egen förmåga att kunna bli gravida och bära ett barn. Kvinnorna 

nedvärderade även sig själv i deras roll som kvinna efter missfallet (Gerber-Epstein, 

Leichtentritt & Benyamini 2008). Känslor som chock och rädsla kunde även uppkomma hos 

kvinnor som drabbats av missfall (Ancker et al. 2012; Limbo, Glasser & Sundaram 2014). I 

två studier framkom det att kvinnorna kände avundsjuka i samband med sitt missfall. Denna 

avundsjuka var framförallt riktad mot gravida kvinnor och kvinnor som lätt blev gravida 

(Ancker et al. 2012; Ockhuijsen et al. 2014). Missfallen beskrevs som en oväntad traumatisk 

upplevelse för kvinnan, fysiskt såväl som psykiskt (Ancker et al. 2012; Fernandez, Harris & 

Leschied 2011; Gerber-Epstein, Leichtentritt & Benyamini 2008; MacWilliams et al. 2016; 

Ockhuijsen et al. 2014). I tre studier beskrevs det även att den traumatiska upplevelsen av 

missfallet påverkade kvinnorna emotionellt under en längre tidsperiod efter missfallet 

(Gerber-Epstein, Leichtentritt & Benyamini 2008; MacWilliams et al. 2016; Murphy & 

Merrell 2009).  

 



 

10 

 

3.2 Upplevelser av bemötande från vårdpersonal vid missfall 

3.2.1 Upplevelser av mindre bra bemötande i samband med missfall 

En upplevelse av ensamhet och utelämnade var vanligt förekommande hos kvinnorna som 

drabbats av missfall, kvinnorna upplevde även att deras fysiska och psykiska smärta förbisågs 

av vårdpersonalen (Ancker et al. 2012; Gerber-Epstein, Leichtentritt & Benyamini 2008; 

Linnet Olesen, Graungaard & Husted 2015; MacWilliams et al. 2016; McLean & Flynn 2013; 

Murphy & Merrell 2009; Rowlands & Lee 2010; Wijesinghe, Herath & Abeysundara 2013). 

En del kvinnor beskrev att de blev lämnade ensamma på sina rum och ingen vårdpersonal 

tittade till dem under en längre tid (Murphy & Merrell 2009; Wijesinghe, Herath & 

Abeysundara 2013). I väntan på behandling av sitt missfall beskrev kvinnorna att de upplevde 

det som att vårdpersonalen inte prioriterade deras vård och de kände sig då mindre 

betydelsefulla (Murphy & Merrell 2009). 

 

Kvinnorna upplevde att vårdpersonalen förminskade betydelsen av missfallet då de inte 

associerade fostret med ett barn, medan det var en stor sorg för den drabbade kvinnan (Ancker 

et al. 2012; Gerber-Epstein, Leichtentritt & Benyamini 2008; MacWilliams et al. 2016; 

Rowlands & Lee 2010). I fyra studier framkom att de drabbade kvinnorna upplevde en brist 

på medlidande och empati hos vårdpersonalen (McLean & Flynn 2013; McCreight 2008; 

MacWilliams et al. 2016; Rowlands & Lee 2010). Vårdpersonal uttryckte okänsliga 

kommentarer till kvinnorna angående deras missfall, vilket kvinnorna kände stor ilska inför 

(McCreight 2008; Rowlands & Lee 2010). Kvinnorna upplevde att vårdpersonalen insisterade 

på att kvinnan skulle genomgå en speciell behandling av missfallet och kände sig tvingade till 

det valet, trots att kvinnans vilja och önskemål inte var detsamma (Limbo, Glasser & 

Sundaram 2014). I tre studier framkom det att kvinnorna saknade relevant information 

rörande deras missfall från vårdpersonalen. Detta gällande vad som händer under ett missfall 

samt vad kvinnan skulle kunna förvänta sig efter missfallet, både fysiskt och psykiskt (Ancker 

et al. 2012; McLean & Flynn 2013; Rowlands & Lee 2010).   

3.2.2 Upplevelser av gott bemötande i samband med missfall  

En del kvinnor kände att sjukvården visade dem empati och medlidande, då de fick hjälp att 

hantera den svåra situation de befann sig i (Linnet Olesen, Graungaard & Husted 2015; 

MacWilliams et al. 2016; McLean & Flynn 2013; Murphy & Merrell 2009; Rowlands & Lee 

2010). De kände även att vårdpersonalen prioriterade information om tillståndet, vilket sågs 
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som positivt av kvinnorna. Vårdpersonalen hjälpte kvinnorna med deras fysiska och 

emotionella behov, bland annat genom att bekräfta sorgen. Kvinnorna upplevde att 

vårdpersonalen såg det ur kvinnans perspektiv då de benämnde missfallet som en verklig 

förlust (Linnet Olesen, Graungaard & Husted 2015; MacWilliams et al. 2016; McLean & 

Flynn 2013). Ett fåtal kvinnor upplevde att det endast var anestesipersonalen som stöttade 

kvinnan och erkände missfallet som en verklig förlust för kvinnan (Rowlands & Lee 2010).  

 

Tidigare vårdrelationer med obstetrikern var positivt för kvinnorna, då obstetrikern kände till 

kvinnornas historia och bakgrund. Detta resulterade i att kvinnorna upplevde situationen 

tryggare och även kände sig prioriterade (Limbo, Glasser & Sundaram 2014; McLean & 

Flynn 2013). Ensamhet associerades inte alltid med sämre bemötande från vårdpersonalen, 

den kunde även ha en positiv inverkan på sorgebearbetningen, då ensamheten gav kvinnorna 

tid för gråt och reflektion (Murphy & Merrell 2009). 

 

3.3 Metodologisk aspekt 

3.3.1 Datainsamlingsmetod   

De datainsamlingsmetoder som har använts i de samtliga 12 artiklar som inkluderats i denna 

litteraturstudie var individuella ljudinspelade intervjuer (Ancker et al. 2012; Fernandez, Harris 

& Leschied 2011; Gerber-Epstein, Leichtentritt & Benyamini 2008; Limbo, Glasser & 

Sundaram 2014; Linnet Olesen, Graungaard & Husted 2015; MacWilliams et al. 2016; 

McCreight 2008; McLean & Flynn 2013; Murphy & Merrell 2009; Ockhuijsen et al. 2014; 

Rowlands & Lee 2010; Wijesinghe, Herath & Abeysundara 2013). Majoriteten av studierna 

har använt sig av semistrukturerade intervjuguider (Ancker et al. 2012; Fernandez, Harris & 

Leschied 2011; Linnet Olesen, Graungaard & Husted 2015; MacWilliams et al. 2016; 

McCreight 2008; McLean & Flynn 2013; Ockhuijsen et al. 2014; Rowlands & Lee 2010). En 

studie har använt en processorienterad intervjuguide (Limbo, Glasser & Sundaram 2014). En 

studie har använt aktivt tillvägagångssätt (Gerber-Epstein, Leichtentritt & Benyamini 2008). I 

två av studierna framkommer det inte om någon intervjuguide använts (Murphy & Merrell 

2009; Wijesinghe, Herath & Abeysundara 2013).  

3.3.2 Intervjuplats  

I två av studierna genomfördes intervjuerna i deltagarnas hem (McCreight 2008; Murphy & 

Merrell 2009). I en studie genomfördes intervjun i närheten av deltagarnas hem (McLean & 
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Flynn 2013). En studie genomförde 17 av intervjuerna i deltagarnas hem, en genomfördes på 

ett café och en genomfördes på deltagarens arbetsplats (Gerber-Epstein, Leichtentritt & 

Benyamini 2008). I ytterligare en studie genomfördes fem av intervjuerna på deltagarnas 

arbetsplats och en intervju genomfördes i en kyrka (Ancker et al. 2012). I en annan studie 

genomfördes intervjuerna genom telefonsamtal (Limbo, Glasser & Sundaram 2014). I sex av 

de inkluderade studierna framkommer inte platsen där intervjun utfördes (Fernandez, Harris 

& Leschied 2011; Linnet Olesen, Graungaard & Husted 2015; MacWilliams et al. 2016; 

Ockhuijsen et al. 2014; Rowlands & Lee 2010; Wijesinghe, Herath & Abeysundara 2013).  

3.3.3 Intervjutid 

I en studie pågick intervjuerna i 20-75 minuter (Fernandez, Harris & Leschied 2011). I en 

annan pågick intervjuerna i 30–40 minuter (Limbo, Glasser & Sundaram 2014). Intervjuerna 

pågick i 35-90 minuter i en studie (Murphy & Merrell 2009). I ytterligare en studie pågick 

intervjuerna i 40–76 minuter (Ockhuijsen et al. 2014). I en sista studie pågick intervjuerna i 

50–90 minuter (Linnet Olesen, Graungaard & Husted 2015). Intervjuerna pågick i 60-90 

minuter i två av studierna (MacWilliams et al. 2016; Wijesinghe, Herath & Abeysundara 

2013). I en studie pågick intervjuerna i snitt 90 minuter (Ancker et al. 2012). I en studie 

pågick intervjuerna i 60-180 minuter (Gerber-Epstein, Leichtentritt & Benyamini 2008). 

Intervjutiden framkommer inte i tre av studierna (McCreight 2008; McLean & Flynn 2013; 

Rowlands & Lee 2010).  

 

4. Diskussion 

4.1 Huvudresultat 

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva kvinnors upplevelser av missfall och 

bemötande av vårdpersonal, samt att beskriva vilka datainsamlingsmetoder som använts i de 

inkluderade artiklarna. Resultatet beskrev hur kvinnor som drabbats av missfall upplevde 

både fysisk och psykisk smärta. Missfallet beskrevs som en förlust av ett barn och krossade 

framtidsplaner. Känslor som skam och skuld var vanligt förekommande. Att drabbas av 

missfall sågs som en traumatisk upplevelse för den drabbade kvinnan. Upplevelser som 

ensamhet och utelämnande var vanligt förekommande, samt att kvinnornas fysiska och 

psykiska smärta förbisågs av vårdpersonalen. En brist på empati och medlidande samt 

okänsliga kommentarer från vårdpersonalen påverkade kvinnorna negativt. Vårdpersonalen 

hjälpte kvinnorna med deras fysiska och emotionella behov genom att bekräfta sorgen och 
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benämna missfallet som en verklig förlust. Upplevelser av trygghet förekom när kvinnorna 

hade en tidigare relation till obstetrikern, som då kände till deras historia och bakgrund. Den 

datainsamlingsmetod som använts i samtliga artiklar var individuella ljudinspelade intervjuer.  

 

4.2 Resultatdiskussion 

4.2.1 Emotionella och fysiska upplevelser vid missfall  

Resultatet redovisar att i flertalet studier upplevde kvinnorna fysisk smärta och vaginala 

blödningar relaterat till missfallet, även en obeskrivbart stark smärta framkom (Ancker, 

Gebhardt, Andreassen & Botond 2012; Murphy & Merrell 2009; Ockhuijsen, van den 

Hoogen, Boivin, Macklon, & de Boer 2014; Wijesinghe, Herath & Abeysundara 2013). 

Känslor av rädsla förekom till följd av de fysiska symtomen, så som stark smärta och kraftiga 

vaginala blödningar (Fernandez, Harris & Leschied 2011; Ockhuijsen et al. 2014). Även en 

avsaknad av fysiska symtom utöver den vaginala blödningen förekom (MacWilliams, 

Hughes, Aston, Field & Moffatt 2016; Wijesinghe, Herath & Abeysundara 2013). Det 

framkom brist på smärtlindring under den del av missfallet som kvinnorna beskrev som mest 

smärtsam (Ancker et al. 2012; Wijesinghe, Herath & Abeysundara 2013). Information från 

vårdpersonalen om de fysiska symtom som uppkommer vid ett missfall, så som blödningar 

och smärta är av stor vikt. Som vårdpersonal är det även av stor vikt att utreda vaginala 

blödningar trots att kvinnan är smärtfri vid en konstaterad graviditet, då detta kan visa sig vara 

en form av missfall som behöver behandling snarast (Marquardt 2011). Det är av stor vikt att 

vårdpersonalen är medveten om att fysiska symtom som smärta och kraftiga vaginala 

blödningar kan upplevas skrämmande för den drabbade kvinnan, synnerligen om kvinnan inte 

blivit diagnostiserad och är ovetande om sitt missfall (Robinson 2014). Tidigare forskning 

visar att vid omhändertagandet och omvårdnaden av kvinnor som drabbats av missfall är det 

betydelsefullt att vårdpersonalen värnar om kvinnans integritet, synnerligen då de har symtom 

som kraftiga vaginala blödningar. Det är även betydelsefullt att kvinnan erbjuds smärtlindring 

för att underlätta den smärtsamma situationen som kvinnan befinner sig i (Bryant 2008). 

 

I resultatet framkom det i flertalet studier att kvinnorna upplevde känslor som skam och skuld 

samt att de beskyllde sig själva för att vara orsaken till sitt missfall. Kvinnorna hade även 

tankar om att de inte skyddat sin graviditet tillräckligt (Ancker et al. 2012; Linnet Olesen, 

Graungaard & Husted 2015; McCreight 2008; Murphy & Merrell 2009; Ockhuijsen et al. 

2014). Det framkom även att kvinnorna såg sig själva som mindre värdefulla och 
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nedvärderade sig i sin roll som kvinna efter missfallet (Gerber-Epstein, Leichtentritt & 

Benyamini 2008). Efter missfallet förekom känslor av avundsjuka som framförallt var riktad 

emot gravida kvinnor (Ancker et al. 2012; Ockhuijsen et al. 2014). Författarna till denna 

litteraturstudie anser att det ingår i vårdpersonalens skyldigheter att ge tydlig och relevant 

information till alla patienter. En reducering av skuld och skamkänslor hos den drabbade 

kvinnan kan ske om vårdpersonalen ger tillräckligt med information gällande de vanliga 

orsakerna till missfall (Webster-Bain 2011). Tidigare forskning visar att information och 

förklaringar om varför missfall inträffar har en stor positiv inverkan på kvinnans sorgeprocess 

och även på kvinnans upplevelse av missfallet (Evans 2012; Geller, Psaros & Levine 

Kornfield 2010). Vårdpersonalen bör även tydliggöra för den drabbade kvinnan att orsaken 

till missfallet inte beror på henne eller hennes handlingar (Bryant 2008).  

 

Resultatet visade att missfallet sågs som en traumatisk upplevelse som påverkade kvinnorna 

känslomässigt även under en längre tid (Gerber-Epstein, Leichtentritt & Benyamini 2008; 

MacWilliams et al. 2016). Kvinnorna upplevde inte missfallet som bara ett missfall utan som 

en förlust av ett barn (Ancker et al. 2012; Fernandez, Harris & Leschied 2011; Gerber-

Epstein, Leichtentritt & Benyamini 2008; Limbo, Glasser & Sundaram 2014; MacWilliams et 

al. 2016; Ockhuijsen et al. 2014). Vårdpersonalen bör ta hänsyn till varje individuell kvinna 

och anpassa sitt språk samt ge både skriftlig och muntlig information, detta kan minska det 

traumatiska i upplevelsen för kvinnan (Webster-Bain 2011). Det är av stor vikt att 

vårdpersonalen informerar kvinnorna som drabbats av missfall, att känslor som sorg är 

normalt samt att de känslorna kan finnas kvar även under en längre tid efter missfallet (Brier 

2008). I bemötandet av kvinnor som drabbats av missfall är det som vårdpersonal av stor vikt 

att vara ödmjuk i sitt bemötande, då missfall kan vara en traumatisk och smärtsam förlust för 

den drabbade kvinnan under en längre tid (Evans 2012; Robinson 2014). Detta styrks i 

Imogene Kings omvårdnadsteori som beskriver vikten av att vara medveten om att alla 

individer har olika erfarenheter och upplever och reagerar på olika sätt (Sieloff & Messmer 

2014). 

4.2.2 Upplevelser av bemötande från vårdpersonalen vid missfall 

Resultatet visade även att brist på medlidande och empati hos vårdpersonalen var vanligt 

förekommande (McCreight 2008; McLean & Flynn 2013; MacWilliams et al. 2016; 

Rowlands & Lee 2010). Även känslor som ensamhet och utelämnande förekom (Ancker et al. 

2012; Gerber-Epstein, Leichtentritt & Benyamini 2008; Linnet Olesen, Graungaard & Husted 
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2015; MacWilliams et al. 2016; McLean & Flynn 2013; Murphy & Merrell 2009; Rowlands 

& Lee 2010; Wijesinghe, Herath & Abeysundara 2013). Tidigare forskning visar att som 

vårdpersonal kan det vara en fördel att vara medveten och förberedd på att kvinnor som 

drabbats av missfall sörjer på olika sätt samt avsätta tid för kvinnorna till frågor och 

diskussion. Det är vårdpersonalens uppgift att ge kvinnan ett respektfullt och empatiskt 

bemötande (Bryant 2008). Att som vårdpersonal ge lämpligt stöd kan leda till en psykologisk 

positiv förstärkning hos kvinnor som drabbats av missfall (Calleja-Agius 2008). 

 

Resultatet redovisar även upplevelser av att vårdpersonalen visade empati och medlidande till 

de drabbade kvinnorna (Linnet Olesen, Graungaard & Husted 2015; MacWilliams et al. 2016; 

McLean & Flynn 2013; Murphy & Merrell 2009; Rowlands & Lee 2010). Det framkom även 

att en tidigare vårdrelation till vårdpersonalen gav kvinnorna trygghet och tillit, då de sedan 

tidigare kände till kvinnornas bakgrund (Limbo, Glasser & Sundaram 2014; McLean & Flynn 

2013). Kvinnorna upplevde även att vårdpersonalen prioriterade att ge dem information om 

deras tillstånd, vilket de såg som positivt. Vårdpersonalen hjälpte kvinnorna med deras 

fysiska och emotionella behov, bland annat genom att bekräfta sorgen. Kvinnorna upplevde 

även att vårdpersonalen såg det ur deras eget perspektiv då de benämnde missfallet som en 

verklig förlust (Linnet Olesen, Graungaard & Husted 2015; MacWilliams et al. 2016; McLean 

& Flynn 2013). I omhändertagandet av kvinnor som drabbats av missfall bör vårdpersonalen 

stödja kvinnans emotionella och psykologiska behov. Vårdpersonalen bör även vara medveten 

om och förstå vilka känslomässiga reaktioner som kan uppkomma när en kvinna drabbas av 

missfall tidigt i graviditeten (Marquardt 2011). Vid missfall är vårdtiden vanligtvis kort och 

det kan vara en utmaning för vårdpersonalen att skapa en relation till patienten på kort tid 

(Evans 2012). Detta kan kopplas till Imogene Kings omvårdnadsteori som beskriver att hälsa 

innebär en kontinuerlig anpassning till stress i den inre såväl som den yttre miljön, för att 

uppnå den bästa anpassningen i det dagliga livet (Sieloff & Messmer 2014). 

 

Resultatet beskrev även att en del av kvinnorna saknade relevant information rörande vad som 

händer under ett missfall samt vad kvinnorna skulle kunna förvänta sig efter missfallet, både 

fysiskt och emotionellt (Ancker et al. 2012; McLean & Flynn 2013; Rowlands & Lee 2010). 

Tidigare forskning visar att rikligt med information kan vara svårt att ta in och komma ihåg 

speciellt när kvinnor befinner sig i en utsatt situation, som då de drabbats av missfall. Som 

vårdpersonal är det då betydelsefullt att även ge kvinnorna informationen skriftlig (Bryant 

2008; Evans 2012; Robinson 2014). Stöd och information från vårdpersonalen kan underlätta 
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och minska intensiteten samt varaktigheten av den emotionella påfrestningen ett missfall kan 

medföra (Brier 2008; Robinson 2014). 

 

I resultatet framkom det att en del av vårdpersonalen uttryckte sig okänsligt mot kvinnorna 

angående deras missfall, detta påverkade kvinnorna negativt (McCreight 2008; Rowlands & 

Lee 2010). Oanständiga och okänsliga kommentarer från vårdpersonalen kan öka stressen och 

traumat för den drabbade kvinnan. Vårdpersonalen bör vara medveten om att kvinnans sorg 

vid missfall kan vara lika intensiv som om hon hade förlorat en annan närstående (Brier 2008; 

Webster-Bain 2011). Författarna till denna litteraturstudie anser att det bör vara en 

självklarhet för vårdpersonalen att bemöta patienter med respekt och empati. I Imogene Kings 

omvårdnadsteori belyses vikten av en god kommunikation mellan patient och sjuksköterska, 

samt att patientens syn på sig själv influeras av bemötandet från vårdpersonalen. Teorin 

menar även att hur individen samspelar med sin omgivning påverkar anpassningen till 

individens liv och hälsa (Sieloff & Messmer 2014).  

 

Resultatet beskrev vidare att kvinnorna kände sig påtvingade att genomgå den behandling 

som vårdpersonalen valt, trots att deras vilja var en annan (Limbo, Glasser & Sundaram 

2014). Författarna anser att om kvinnan inte får medverka vid val av behandling inkräktar det 

på kvinnans autonomi. Det är av stor vikt att vårdpersonalen låter kvinnans röst bli hörd och 

även att hennes känslor blir bekräftade (Bryant 2008; Webster-Bain 2011). Detta styrks även i 

Imogene Kings omvårdnadsteori som beskriver att alla individer har förmåga till rationellt 

tänkande och är kapabla till att ta beslut i de flesta situationer som de utsätts för. Teorin 

beskriver vidare att varje individs behov och önskemål skiljer sig åt (Sieloff & Messmer 

2014). 

 

4.3 Diskussion av den metodologiska aspekten   

4.3.1 Datainsamlingsmetod 

I de 12 valda artiklarna användes individuella intervjuer som datainsamlingsmetod (Ancker et 

al. 2012; Fernandez, Harris & Leschied 2011; Gerber-Epstein, Leichtentritt & Benyamini 

2008; Limbo, Glasser & Sundaram 2014; Linnet Olesen, Graungaard & Husted 2015; 

MacWilliams et al. 2016; McCreight 2008; McLean & Flynn 2013; Murphy & Merrell 2009; 

Ockhuijsen et al. 2014; Rowlands & Lee 2010; Wijesinghe, Herath & Abeysundara 2013). 

Personliga intervjuer är en respektabel metod som anses vara betydelsefull då det ger en bra 
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kvalité på data som samlas in. En annan betydelsefull aspekt vid personliga intervjuer är att 

deltagarna mer sällan väljer att inte medverka i studien. En negativ aspekt då studier använder 

sig av personliga intervjuer är kostsamheten både ekonomiskt och tidsmässigt (Polit & Beck 

2012). Majoriteten av studierna använde ett semistrukturerat tillvägagångssätt vid intervjuerna 

(Ancker et al. 2012; Fernandez, Harris & Leschied 2011; Linnet Olesen, Graungaard & 

Husted 2015; MacWilliams et al. 2016; McCreight 2008; McLean & Flynn 2013; Ockhuijsen 

et al. 2014; Rowlands & Lee 2010). Enligt Polit & Beck (2012) är det ett gynnsamt 

tillvägagångssätt vid intervjuer för att täcka olika ämnen samtidigt som det ger deltagaren en 

frihet att berätta om sina upplevelser. Det är även positivt ur forskarens synvinkel som då kan 

ställa följdfrågor till deltagaren.  

4.3.2 Intervjuplats 

I två studier utfördes intervjuerna i deltagarens hem (McCreight 2008; Murphy & Merrell 

2009). I en studie utfördes intervjuerna i närhet till hemmet (McLean & Flynn 2013). Andra 

platser som intervjuerna utfördes på var deltagarnas arbetsplats, på ett café samt i en kyrka 

(Ancker et al. 2012; Gerber-Epstein, Leichtentritt & Benyamini 2008). Att genomföra 

intervjuer i deltagarens hemmiljö är gynnsamt ur den synvinkeln att intervjun kan 

kompletteras med visuella observationer. Forskaren bör även ha andra valbara alternativ 

exempelvis deltagarens arbetsplats eller ett café, då vissa individer anser att deras hemmiljö är 

en privat plats. Det som forskaren även bör tänka på angående intervjuplats är hänsyn till 

deltagarens integritet samt att platsen lämpar sig för ljudinspelning (Polit & Beck 2012). 

Endast en studie utförde intervjuerna via telefon, vilket kan ses som positivt (Limbo, Glasser 

& Sundaram 2014). Intervjuer via telefon är inte att föredra då forskaren går miste om 

eventuella visuella upplysningar samt att det kan utesluta vissa grupper av deltagare, 

exempelvis låginkomsttagare som kanske inte äger någon telefon (Polit & Beck 2012).  

4.3.3 Intervjutid  

Intervjuerna pågick mellan 20 och 180 minuter (Ancker et al. 2012; Fernandez, Harris & 

Leschied 2011; Gerber-Epstein, Leichtentritt & Benyamini 2008; Limbo, Glasser & 

Sundaram 2014; Linnet Olesen, Graungaard & Husted 2015; MacWilliams et al. 2016; 

McCreight 2008; McLean & Flynn 2013; Murphy & Merrell 2009; Ockhuijsen et al. 2014; 

Rowlands & Lee 2010; Wijesinghe, Herath & Abeysundara 2013). Att några intervjuer pågick 

en kort tid kan ses som en svaghet då intervjuer i vissa fall kan behöva pågå i upp till flera 
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timmar för att uppnå fullgott resultat (Polit & Beck 2012). Några intervjuer pågick dock tills 

inga nya teman framkom och forskarna ansåg att de uppnått mättnad.  

 

4.4 Metoddiskussion 

En beskrivande design användes i denna litteraturstudie, då syftet och frågeställningarna var 

att beskriva kvinnors upplevelser av ett fenomen. När upplevelser av ett fenomen ska 

undersökas är en beskrivande design att föredra (Polit & Beck 2012).  

 

Författarna valde att söka de vetenskapliga artiklarna i databasen Cinahl, då detta är en bred 

och täckande omvårdnadsdatabas (Polit & Beck 2012). Att endast använda en databas till 

artikelsökningen kan ses som en svaghet, detta gjordes på grund av att författarna ansåg att de 

fick tillräckligt antal träffar med relevanta artiklar som svarade på syftet och 

frågeställningarna när de sökte i databasen Cinahl. Samtliga sökord söktes som fritext, detta 

gjordes för att författarna ansåg att de fick fler relevanta träffar relaterat till syftet och 

frågeställningarna. Författarna valde att endast använda två sökord då de tidigare genomfört 

sökningar med kombinationer av andra sökord som resulterade i samma artiklar. En 

begränsning som valdes var att artiklarna inte fick vara äldre än 10 år. Detta valdes på grund 

av att nyare forskning ger en högre trovärdighet till litteraturstudien (Polit & Beck 2012). 

Detta kan även ses som en svaghet i denna litteraturstudie då relevanta artiklar som var äldre 

än 10 år exkluderades. Även språkbegränsningen svenska och engelska valdes detta kan ses 

som en styrka då författarna har svenska som modersmål, dock var det endast en studie 

skriven på svenska. Majoriteten av artiklarna var skriva på engelska vilket kan ses som både 

en svaghet och en styrka. Det kan ses som en svaghet då det inte var författarnas modersmål 

och en risk för feltolkning av innehållet fanns. Författarna översatte delvis artiklarna till 

svenska och diskuterade innehållet tillsammans för att minimera risken att innehållet 

feltolkades. Då flera författare läser innehållet minimeras risk för feltolkningar samt att det 

ökar studiens trovärdighet och objektivitet (Polit & Beck 2012). Det kan ses som en styrka då 

engelska är ett internationellt språk och mycket forskning publiceras på engelska. Till denna 

litteraturstudie var en av inklusionskriterierna att artiklarna skulle ha en kvalitativ ansats. 

Detta kan ses som en styrka i studien då det vid kvalitativa studier framkommer mer 

personliga åsikter och känslor, vilket författarna hade som avsikt att undersöka. När en 

upplevelse ska undersökas anses en kvalitativ metod vara fördelaktigt (Polit & Beck 2012). 

Även att artiklarna var uppbyggda enligt IMRAD var en av inklusionskriterierna, detta valdes 

för att författarna anser att denna uppbyggnad underlättar bearbetningen av artiklarna. Att 
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artiklarna var tillgängliga för Högskolan i Gävle var även en av inklusionskriterierna, detta 

valdes för att författarna skulle få tillgång till artiklarna via biblioteket på Högskolan i Gävle. 

Ytterligare en inklusionskriterie var att deltagarna i studierna skulle ha genomgått missfallet 

innan graviditetsvecka 20. Detta för upplevelserna kan skilja sig åt vid ett sent missfall då 

hänsyn behöver tas till andra aspekter, exempelvis begravning.  

 

Framkommen data sammanställdes i tabeller för att ge författarna en bra översikt och så 

resultatet kunde kategoriseras. Enligt Polit & Beck (2012) är det bra att dela in framkommen 

data i kategorier och med underrubriker. 

 

Det är av stor vikt att ta hänsyn till etiska överväganden då människor deltar i en studie. En 

styrka i denna litteraturstudie är att majoriteten av de valda artiklarna till resultatet är 

granskade och godkända av en etisk kommitté. De artiklar som inte redovisar ett godkännande 

från en etisk kommitté, har tagit hänsyn till deltagarna utifrån given information, skriftliga 

medgivanden samt anonymitet. Forskaren bör ta hänsyn till att deltagarnas rättigheter är 

skyddade. Framkommen data bör hanteras konfidentiellt och förvaras oåtkomligt för 

obehöriga (Polit & Beck 2012). 

 

4.5 Kliniska implikationer  

Denna litteraturstudie kan vara en hjälp för vårdpersonal som möter kvinnor som drabbats av 

missfall. Det är betydelsefullt för vårdpersonalen att bli medvetna om hur kvinnorna upplever 

sin situation vid ett missfall, detta för att de ska kunna ge kvinnorna en god och professionell 

vård. Genom att belysa hur stor inverkan bemötande och stöd från vårdpersonalen har för 

kvinnans upplevelse av sin situation, kan det förbättra vårdpersonalens attityder och 

bemötande. Den kan även tydliggöra för vårdpersonalen hur viktigt det är med tydlig och 

relevant information till kvinnor som drabbats av missfall.  

 

4.6 Förslag till fortsatt forskning 

Fortsatt kvalitativ forskning av kvinnors upplevelser av att drabbas av missfall, samt hur de 

upplever bemötandet från vårdpersonal är av stor vikt, då det kan leda till en förbättring av 

kvinnors upplevelser av både sitt missfall och kontakten med vården. Den fortsatta kvalitativa 

forskningen bör använda djupa intervjuer som datainsamlingsmetod, då djupare forskning ger 
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en god och ingående förståelse av kvinnornas upplevelser. Det vore önskvärt att fortsatt 

forskning även fokuserade på partnerns upplevelser när en kvinna drabbas av missfall.  

 

4.7 Slutsats  

Slutsatsen som kan dras av denna litteraturstudie är att kvinnorna som drabbats av missfall 

påverkas både fysiskt och psykiskt. Bemötandet och relevant information från vårdpersonalen 

har en stor inverkan på hur kvinnorna upplever sin situation när de drabbats av missfall.  
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Bilaga 1 
 

Tabell 2 – Syfte och resultat översikt  

 

Författare Syfte Resultat 

Ancker, 

Gebhardt,  

Andreassen,  

Botond 

Att beskriva den sörjande kvinnans 

upplevelse av tidiga missfall 

Missfall upplevdes som en traumatisk händelse och en psykisk och fysisk 

påfrestning. Symtom som kraftig smärta och blödning förekom. Kvinnornas 

värld rasade samman, de kände en sorg och förlust av att de förlorat ett barn, 

samt en känsla av ensamhet och tomrum. Känslor som skam och avundsjuka 

framkom. Kvinnorna upplevde otillräckligt med information från sjukvården. 

Sjukvårdspersonalen såg inte på missfallet som att kvinnan förlorat sitt barn.  

 

Fernandez, 

Harris,  

Leschied  

 

Att främja förståelse för perinatal sorg och 

hur den påverkar kvinnor i det dagliga livet 

 

Missfall var en traumatisk upplevelse som framkallade både psykiska och 

fysiska reaktioner. Kvinnorna kände en känsla av samhörighet med fostret och 

såg det som ett barn. De upplevde att deras drömmar krossades och var 

överväldigande av känslor. 

 

Gerber-

Epstein, 

Leichtentritt, 

Benyamini 

Att observera den subjektiva upplevelsen 

hos kvinnor som drabbats av missfall tidigt i 

sin första graviditet  

Missfallet krossade kvinnornas drömmar, det upplevdes som en plötslig, 

traumatisk upplevelse och kvinnorna såg det som en förlust av sitt barn. 

Känslor av sorg, hjälplöshet, kontrollförlust samt psykisk smärta. 

 

Limbo, 

Glasser, 

Sundaram 

 

 

  

Att utöka förståelsen av kvinnors 

erfarenheter av missfall. Detta genom att 

undersöka deras inställning till att ta beslut 

om vad som ska göras efter dem fått veta att 

ett missfall var sannolikt 

 

Känslor som chock, rädsla och sorg. Kvinnorna såg på fostret som ett barn. En 

tidigare vårdrelation till obstetrikern fick kvinnorna att känna trygghet.  

 

 

Linnet Olesen, 

Graungaard, 

Husted 

Att få insikt i beslutsfattandet för behandling 

av missfall samt de omständigheter som kan 

påverka den 

Känslor av skuld och skam, kvinnorna anklagade sig själva för att orsakat 

missfallet. Vårdpersonalen prioriterade information till kvinnorna vilket gav 

hjälp och tröst.  

 

 



 

 

 

MacWilliams, 

Hughes,  

Aston,  

Field,  

Moffatt 

Att fylla kunskapsluckan i litteraturen 

genom att utforska upplevelsen av kvinnan 

som har inkommit till akutmottagningen för 

att få vård för sina missfall 

Krossade framtidsplaner, förlust av ett barn. Traumatisk upplevelse som 

påverkade kvinnorna emotionellt under en längre tid. Känslor av isolering och 

bristande stöd från vårdpersonal. Fåtal av kvinnorna upplevde empati och 

medlidande från vårdpersonalen. 

 

McCreight 

 

 

Att presentera kvinnors berättelser av den 

känslomässiga påverkan et missfall innebär 

och den vård de mottar från vårdpersonal 

Känslor av sorg, oro, ilska, hjälplöshet, förnekelse. Kvinnorna anklagade sig 

själva för att orsakat missfallet. Kvinnorna upplevde att de blev bemötta med 

okänsliga kommentarer från vårdpersonalen. 

McLean, 

Flynn 

 

 

Att etablera kunskap av kvinnors 

upplevelser av sjukhusvård efter missfall 

En tidigare relation till obstetrikern fick kvinnorna att känna sig trygga och 

prioriterade, de upplevde även en kontinuitet i vårdandet och bemötandet. De 

upplevde brist på adekvat bas information samt medlidande från 

vårdpersonalen.  

Murphy, 

Merrell 

Att utforska kvinnors erfarenheter av att 

drabbas av ett tidigt missfall på 

gynekologisk enhet 

Kvinnorna upplevde missfallet som en plötslig och oväntad händelse. 

Kvinnorna beskrev känslor som sorg, ångest och skuld, samt känslor av 

tomhet. Symtom som smärta och blödning. Känslor av att bli lämnad ensam, 

ensamheten sågs även som något positivt.  

 

Ockhuijsen, 

van den 

Hoogen, 

Boivin, 

Macklon, 

de Boer 

Att sprida information till framtida möten 

med kvinnor som genomgått missfall, och 

planerar att bli gravida igen. Detta för att 

kunna hjälpa kvinnan att hantera sina 

känslor samt vara till hjälp i 

copingprocessen.  

Känslor av att förlorat ett barn, krossade framtidsplaner. Missfallet var en 

traumatisk upplevelse för kvinnorna. Symtom som kraftiga blödningar och 

smärta. Känslor som ilska, besvikelse, sorg, hjälplöshet, misslyckande och 

oro. Kvinnorna hade även tankar om att de själva orsakat missfallet på grund 

av deras livsstil.  

Rowlands, 

Lee 

Att identifiera olika sätt att stödja 

Australienska kvinnor efter missfall 

Känslor av att förlorat ett barn, upplevde brist på information och stöd från 

vårdpersonal. Majoriteten av kvinnorna kände ilska då de fick okänsliga 

kommentarer av vårdpersonalen som även förminskade betydelsen av 

missfallet. Upplevelser av att anestesi personalen var stöttande och erkände 

betydelsen av kvinnornas förlust, vilket upplevdes som positivt. Brist på 

information. 

Wijesinghe,  

Herath,  

Abeysundara  

Att förstå kvinnans uppfattning om symtom, 

acceptans, fertilitets önskemål, samt 

mottagen vård 

Kvinnorna upplevde symtom som kraftiga blödningar och kraftig smärta. De 

upplevde även en känsla av utelämnande och ensamhet.  



 

 

 

Bilaga 2 

Tabell 3- Metodologisk översikt 

 

Författare 

År 

Land  

Titel Ansats/ 

Design  

Undersöknings grupp Datainsamlingsmetod Dataanalysmetod 

Ancker, 

Gebhardt, 

Andreassen, 

Botond 

(2012) 

Sverige 

Tidig förlust: 

Kvinnors 

upplevelse av 

missfall. 

Kvalitativ 

ansats med 

en fenomeno-

logisk design 

Sex kvinnor i åldern 31-40 

år som genomgått 

upprepade missfall  

Ljudinspelade semistrukturerade 

intervjuer som pågick i snitt 90 

minuter. Intervjuplats valde 

deltagarna själva, fem intervjuer 

utfördes på deltagarnas arbetsplats 

och en intervju utfördes i en kyrka.  

Kvalitativ 

innehållsanalys  

Fernandez, 

Harris, 

Leschied  

(2011) 

Kanada 

Understanding 

Grief Following 

Pregnancy Loss: A 

retrospective 

analysis regarding 

women’s coping 

responses 

Kvalitativ 

ansats med 

en grounded 

theory design  

Sju kvinnor i åldern 26 -61 

år som tidigare genomgått 

missfall  

Ljudinspelade semistrukturerade 

intervjuer som pågick i 20-75 

minuter. 

Processanalys 

Gerber-

Epstein, 

Leichtentritt, 

Benyamini 

(2008) 

Israel 

The experience of 

miscarriage in first 

pregnancy: the 

women's voices 

 

 

Kvalitativ 

ansats med 

en explorativ 

beskrivande 

design 

 

 

19 kvinnor i åldern 25-35 

år som genomgått missfall 

< 4år 

Ljudinspelade intervjuer med aktivt 

tillvägagångssätt. Intervjuerna pågick 

1-3 timmar och utfördes på platser 

som passade deltagarna bäst. 17 

intervjuer utfördes i deltagarnas hem, 

en på ett café och en på deltagarens 

arbetsplats. 

Tematisk analys 



 

 

 

Limbo, 

Glasser, 

Sundaram 

(2014) 

Wisconsin, 

USA 

“Being Sure”: 

Women's 

Experience with 

Inevitable 

Miscarriage 

Kvalitativ 

ansats med 

en två fas 

design 

23 kvinnor som genomgått 

missfall innan 

graviditetsvecka 14 

Ljudinspelade telefon intervjuer med 

processorienterad intervjuguide som 

pågick i 30-40 minuter. 

Dimensions analys 

Linnet Olesen, 

Graungaard,  

Husted 

(2015) 

Danmark 

Deciding treatment 

for miscarriage–

experiences of 

women and 

healthcare 

professionals. 

Kvalitativ 

ansats med 

en grounded 

theory design 

Kvinnor i åldern 30-41 år 

som genomgått ett missat 

eller ett ofullständigt 

missfall innan 

graviditetsvecka 13 

Ljudinspelade intervjuer där en 

semistrukturerad intervjuguide 

användes och pågick i 50-90 

minuter. Intervjuerna utfördes 14 

dagar efter deltagarna fått 

behandling.  

 

Induktiv process 

med konstant 

jämförande som 

utfördes i fyra steg 

MacWilliams, 

Hughes,  

Aston, 

Field,  

Moffatt  

(2016) 

Kanada 

Understanding the 

Experience of 

Miscarriage in the 

Emergency 

Department 

Kvalitativ 

ansats med 

en tolkande 

fenomeno-

logisk design  

Åtta kvinnor i åldern 21-

36 år som genomgått mer 

än ett missfall 

Ljudinspelade semistrukturerade 

intervjuer som pågick i 60-90 

minuter och avslutades när inga nya 

teman framkom. Intervjuerna 

utfördes ansikte mot ansikte för att 

observera icke verbal 

kommunikation, samt interaktionen 

med miljön.  

 

Tolkande 

fenomenologi 

McCreight  

(2008) 

Irland 

Perinatal Loss: A 

qualitative study in 

Northern Ireland 

Kvalitativ 

ansats med 

en deskriptiv 

design  

23 kvinnor I åldern 19-60 

år och deltog i en 

stödgrupp för kvinnor som 

genomgått missfall 

Ljudinspelade semistrukturerade 

intervjuer som utfördes i deltagarnas 

hem. Intervjutid framkommer ej.  

Tematisk analys 

McLean, 

Flynn 

(2013) 

Australien 

‘It’s not just a pap-

smear’: Women 

speak of their 

experiences of 

hospital treatment 

after miscarriage 

Kvalitativ 

ansats med 

en explorativ 

design 

Sex kvinnor i åldern 31-41 

år 

Ljudinspelade semistrukturerade 

intervjuer, dessa ägde rum på platser 

nära deltagarnas hem, förfriskningar 

serverades under intervjun. 

Intervjutid framkommer ej.  

Tematisk analys 



 

 

 

Murphy, 

Merrell 

(2009) 

Wales, 

Storbritannien  

 

Negotiating the 

transition: caring 

for woman through 

the experience of 

early miscarriage 

Kvalitativ 

ansats med 

en 

etnografisk 

design 

Åtta kvinnor i åldern 30-

59 år som genomgått ett 

tidigt missfall 

Ljudinspelade intervjuer som 

utfördes i deltagarnas hem som 

pågick mellan 35-90 minuter.  

Informell analys 

Ockhuijsen, 

van den 

Hoogen, 

Boivin, 

Macklon, 

de Boer 

(2014) 

Nederländerna 

Pregnancy After 

Miscarriage: 

Balancing Between 

Loss of Control 

and Searching for 

Control 

Kvalitativ 

ansats 

24 kvinnor som genomgått 

missfall och är minst 8 

veckor gravida 

Ljudinspelade semistrukturerade 

ansikte mot ansikte intervjuer och 

pågick i 40-76 minuter.  

Tematisk analys 

Rowlands, 

Lee 

(2010) 

Australien 

’The silence was 

deafening’: social 

and health service 

support after 

miscarriage 

Kvalitativ 

ansats med 

en grounded 

theory design 

Nio kvinnor i åldern 35-42 

år som genomgått missfall 

< 2 år 

Ljudinspelade individuella 

semistrukturerade intervjuer. 

Intervjutid framkommer ej. 

Tematisk analys 

Wijesinghe, 

Herath, 

Abeysundara  

(2013) 

Sri Lanka 

A qualitative study 

on patients’ 

perceptions of 

expectant 

management of 

first trimester 

incomplete 

miscarriage. 

Kvalitativ 

ansats med 

en grounded 

theory design 

25 kvinnor Ljudinspelade intervjuer som pågick 

i 60-90 minuter.  

Tematisk analys 

 


