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Abstrakt: 

Bakgrund: I Sverige definieras begreppet upprepade missfall som att en kvinna har fått tre 
eller flera missfall i följd och det uppskattas drabba ca en procent av världens alla par i fertil 
ålder. Då detta är en liten grupp kvinnor kan det vara svårt för den drabbade kvinnan att veta 
var hon kan vända sig med sina funderingar och vad hon har rätt till för vidare hjälp. Vid flera 
upprepade missfall växer behovet av att få svar på vad som sker och varför samtidigt som 
behovet av stöd och förståelse från sina närstående blir större. Tillgången till utredning och 
behandling ser olika ut men med hjälp från barnmorskans och vårdens sida kan lämplig 
planering utifrån kvinnan situation utvecklas.   
Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka kvinnans upplevelse av upprepade missfall 
och belysa hennes behov under och tiden efter missfallet. 
Metod: Metoden för denna uppsats var en kvalitativ metasyntes med metaetnografisk 
analysmetod. Totalt kvalitetsgranskades 29 artiklar varav 16 gick igenom 
kvalitetsgranskningen och sammanställdes till ett resultat. 
Resultat: Sju kategorier med nyckelbegrepp bildades. Kategorierna som identifierades var 
missfallsprocessen, utrymme för sorg, undvikande beteende, partnerrollen, socialt stöd, 
förväntningar på vården och att bli gravid igen. 
Slutsats: Då alla kvinnor är olika varierar upplevelsen och behoven vid en missfallsprocess. 
Genom att ha kunskap om vad kvinnan går igenom både fysiskt- och psykiskt vid upprepade 
missfall bidrar det till en ökad förståelse för vad kvinnan behöver, både från sin omgivning 
men även från vårdens sida.  
Klinisk tillämpbarhet: Studien skulle kunna bidra till att utforska möjligheten att ändra på 
kriterierna för utredning vid upprepade missfall. Studien skulle även kunna leda till en 
förbättring av kunskapsläget både för individen, samhället och vården gällande hur 
bemötandet av denna grupp av kvinnor ser ut. Barnmorskor kan som yrkesgrupp stödja och 
hjälpa denna grupp kvinnor genom uppföljning i samband med att de kommer i kontakt med 
barnmorskemottagningen för att meddela att graviditeten har slutat i ännu ett missfall. Vidare 
kan etableringen av stödgrupper inom vården vara ett bra stöd för kvinnor som är med om 
upprepade missfall och dessa grupper skulle potentiellt ledas och samordnas av en 
barnmorska som innehar kompetens inom området upprepade missfall. 
 
Nyckelord [Sve] 
 
Graviditetsförlust, habituella missfall, infertilitet, känslor, ofrivillig barnlöshet, upplevelser, 
upprepade missfall 
 
 
 
  



 

Abstract: 

Background: In Sweden, the concept of recurrent miscarriage is defined as a woman having 
three or more miscarriages in succession and it is estimated to affect about one percent of all 
couples of childbearing age worldwide. Since this is a small group of women, it can be 
difficult for the effected woman to know where she can turn with her thoughts and what she is 
entitled to regarding further help. After enduring multiple recurrent miscarriages, the need to 
get some answers and at the same time the need to receive support and understanding from 
their close surroundings increases. The access to further investigation and treatment is 
different depending on where you are but with some help from a midwife and other healthcare 
providers, an appropriate plan based on the woman's situation can be developed. 
Purpose: The aim of this essay was to investigate the experiences of women who have 
endured recurrent miscarriages and their further needs that occurred during and the time after 
the miscarriage.   
Methods: The method used in this essay was a qualitative metasynthesis with 
metaethnographic analysis method. In total, 29 articles were collected of which 16 of them 
went through the quality review and were compiled to a result. 
Results: seven categories containing of key concepts were formed. The categories identified 
were the process of miscarrying, room for griefing, avoiding behavior, the partners role, 
social support, expectations of the healthcare and becoming pregnant again. 
Conclusion: Due to the fact that all women are different, the experiences and needs during a 
miscarrying process varies. By having the knowledge of what the woman goes through both 
physically and mentally during recurrent miscarriages, it contributes to a greater 
understanding of what the woman needs, both from her surroundings but also from the 
healthcare.  
Clinical applicability: This essay could help to explore the possibilities of modifying the 
criteria for an investigation of recurrent miscarriages. The essay could also lead to 
improvement of the knowledge situation for the individual, the society and the care providers 
regarding how this group of women wants to be treated. Midwives as a profession could help 
to support this group of women by initiating contact with the women when or after she has 
contacted the midwife clinic to announce another pregnancy loss. Furthermore, the 
establishment of support groups for women with recurrent miscarriages could be helpful and 
supportive for these women. The support groups could potentially be coordinated by a 
midwife with specific knowledge about recurrent miscarriage. 
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1. Inledning 
 
För en kvinna med stark barnönskan medför ett positivt graviditetsbesked ofta glädje, 

förhoppningar och drömmar om framtiden. När en graviditet istället slutar i ett missfall kan 

detta upplevas som en traumatisk händelse. Vid upprepade missfall sätts nya tankegångar vid 

och kvinnan kan börja ifrågasätta sig själv och om hon någonsin kommer kunna föda ett 

levande barn. Att kunna bli gravid men inte få behålla barnet bidrar till att kvinnan söker svar 

och ändrar beteende samt att nya behov av stöd uppstår. Hur den enskilda kvinnan vill ha sitt 

stöd från en eventuell partner och sin omgivning varierar men det är betydande för henne att 

förstå att hon inte är ensam i processen. Vården kan bidra med vägledning genom denna 

process men många vet inte säkert vad vården kan och bör erbjuda i form av utredning och 

behandling. Barnmorskans roll är att stödja och stärka kvinnor i deras sexuella och 

reproduktiva hälsa vilket även innefattar svårare händelser som ett missfall innebär.    

 
2. Bakgrund 

Definition av missfall 
 
Missfall, även kallat spontan abort, innebär att en graviditet ofrivilligt avbryts innan 

graviditetsvecka 22 (v. 21+6), därefter är benämningen intrauterin fosterdöd (IUFD) 

(Kjellström, 2013). Det är kroppens egna sätt att stöta bort en graviditet som inte är viabel och 

i många fall återfinns inte en bakomliggande orsak till att graviditeten slutar i missfall (Bratt, 

2013). Ibland behöver kroppen hjälp att fullborda missfallet för att säkerställa att det inte finns 

kvar rester av graviditeten i kroppen, detta med hjälp av läkemedel eller i vissa fall genom en 

skrapning av livmodern. Missfall är den vanligaste graviditetskomplikationen och så mycket 

som 15-25 % av alla fertila kvinnor upplever någon gång under sin fertila ålder ett eller flera 

missfall. Missfallsrisken ökar med kvinnans ålder (El Hachem et al., 2017).  

 

Missfall som äger rum innan graviditetsvecka 12 benämns som tidiga missfall och efter vecka 

13 som sena missfall (Kjellström, 2013). Bratt (2013) förklarar dilemmat med att ta med 

riktigt tidiga missfall, pre-embryonala missfall, i statistiken då det är svårt att beräkna dem 

eftersom missfallet kan äga rum kring en förväntad mens och då ter sig som en något rikligare 

mens. Om de riktigt tidiga missfallen räknas med antas uppemot 50% av alla graviditeter sluta 

i missfall och majoriteten av dessa sker innan kvinnan ens hunnit misstänka att hon varit 

gravid (Porter och Scott, 2005).  
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Upprepade missfall 

Upprepade missfall, även kallat habituella aborter, är per svensk definition när en kvinna har 

fått tre missfall i följd med samma partner, något som drabbar ca 1 % av världens alla fertila 

par. Dock finns det inte en enhetlig definition av begreppet vilket har lett till att definitionen 

av upprepade missfall varierar världen över, men då används antingen två- eller tre missfall i 

följd som minsta antal (Skjöldebrand Sparre och Jablonowska, 2010). Vid upprepade missfall 

är det vanligare att få tidigare missfall än sena (Porter och Scott, 2005). Orsakerna till 

missfallen kan vara många och ibland finns det inget tydligt svar på varför graviditeten 

avbryts (Kjellström, 2013). Tre missfall i följd hos en kvinna som ej tidigare fött ett levande 

barn benämns som primära upprepade missfall medan en kvinna som tidigare fött barn och 

sedan fått tre missfall i rad anges som sekundära upprepade missfall. I Sverige är det idag 

möjligt för en kvinna som genomgått tre eller fler missfall att begära en utredning 

(Skjöldebrand Sparre och Jablonowska, 2010). Har ett par däremot under ett års tid haft 

oskyddade samlag utan att det har resulterat i en bekräftad graviditet är det då ett annat 

medicinskt tillstånd som benämns infertilitet, även ofrivillig barnlöshet, och då görs istället en 

fertilitetsutredning som är snarlik den utredning som kan göras vid upprepade missfall 

(Zegers-Hochchild et al., 2009).  

Benämning av barnet 

Från den dagen ägget blivit befruktat och celldelningen är påbörjad fram till vecka 8+6 

används benämningen embryo. Från graviditetsvecka 9 och fram till vecka 21+6 heter det 

foster och efter 22 fullgångna veckor heter det barn. Dessa benämningar används främst inom 

sjukvården för att lättare kunna övervaka var i graviditeten kvinnan befinner sig men vad den 

enskilda gravida kvinnan väljer att använda för begrepp är upp till henne (Kjellström, 2013). 

 

Utredning av upprepade missfall 

I Sverige går det att efter tre upprepade missfall i följd begära en utredning för att undersöka 

bakomliggande orsaker till att graviditeterna ej varit viabla. Är kvinnan i fråga äldre än 35 år 

kan uppstarten av en utredning ske tidigare. Även om kvinnan lyckats bli gravid bedöms det 

som sekundär infertilitet då graviditeterna ej resulterat i ett levande barn och utredningen blir 

då snarlik en fertilitetsutredning (El Hachem et al., 2017; Skjöldebrand Sparre och 

Jablonowska, 2010).  
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Det är av stor vikt att redan innan påbörjad utredning göra en tidseffektiv planering som känns 

hanterbar för paret. Syftet med att göra en utredning är att få svar på eventuella 

bakomliggande orsaker till barnlösheten genom att finna en diagnos, för att sedan räkna ut hur 

graviditetschansen ser ut och följaktligen finna lämplig behandling för det specifika paret. 

Detta kan ibland ta flera år och i vissa fall går det helt enkelt inte att hitta en förklaring till 

varför det inte blir en viabel graviditet (Bratt, 2013; Wistrand et al., 2010).  

Vid utredning av upprepade missfall är det framförallt grundläggande att gå igenom 

information om familjens sjukdomshistorik, parets livsstilsfaktorer och en genomgripande 

gynekologisk anamnes bör insamlas. Även ultraljudsundersökning och kartläggning av 

livmoderkroppen är betydande för diagnossättning. En debatt pågår om huruvida en utredning 

ska startas redan efter två missfall i följd istället för efter tre som länge har varit ett kriterium. 

Detta med grund för att studier har visat att risken för ännu ett missfall efter att redan ha fått 

två missfall (24%-29%) inte skiljer sig avsevärt mycket mellan de kvinnor som fått tre 

missfall (31%-33%) (El Hachem et al., 2017).  

 

Underlag för utredning 

Det finns ett flertal olika faktorer som kan spela in när det kommer till fertilitetsproblem och 

upprepade missfall. Livsstilsfaktorer såsom rökning, alkohol och koffein ökar risken för 

missfall men hur det påverkar risken för upprepade missfall är i nuläget motsägelsefulla. 

Kvinnor med upprepade missfall rekommenderas dock att ha dessa faktorer i åtanke och leva 

ett så hälsosamt liv som möjligt (El Hachem et al., 2017; Garrido-Gimenez och Alijotas-Reig, 

2015). Rökning påverkar trofoblastinvasionen vilket ökar risken för missfall, alkohol är 

skadlig i även mindre mängder och även om koffeinets effekter inte är helt utrett bör inte det 

dagliga koffeinintaget överstiga 300 mg (Skjöldebrand Sparre och Jablonowska, 2010).  

Fetma är också en faktor som påverkar risken för missfall såväl som missbildningar och 

därmed är en normal vikt att rekommendera (Skjöldebrand Sparre och Jablonowska 2010; 

Lashen et al., 2004). 

Genetiska faktorer påverkar också risken för missfall och vanligaste orsaken är aneuploidi 

vilket innebär en avvikelse i antalet kromosomer hos fostret och orsakar 50–60% av 

missfallen innan vecka 10 (Garrido-Gimenez och Alijotas-Reig, 2015; Skjöldebrand Sparre 

och Jablonowska, 2010). De vanligaste förekommande kromosomavvikelserna är trisomi, 

polyploidi samt monosomi X. Vid upprepade missfall kan ena eller båda i paret ha en eller 
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flera bakomliggande genetisk faktor som ökar risken för upprepade missfall (Skjöldebrand 

Sparre och Jablonowska, 2010). 

Upprepade missfall tros även kunna bero på olika former av uterina missbildningar såsom 

uterusseptum, uterus biocornis, uterusmyom, polyper samt kroniska endometrier (Gabbai et 

al., 2017; El Hachem et al., 2017; Skjöldebrand Sparre och Jablonowska, 2010). Den 

bakomliggande orsaken till detta tror forskarna beror på implantationssvårigheter för embryot 

(Garrido-Gimenez och Alijotas-Reig, 2015). När det kommer till cervixanomalier har det 

noterats att cervixinsufficiens är något som ofta orsakar senare missfall (Skjöldebrand Sparre 

och Jablonowska, 2010). 

Infektioner såsom rubella, toxoplasma, herpes, listeria och cytomegalosvirus kan leda till 

missbildningar såväl som missfall, däremot går det inte att koppla dessa infektioner till 

upprepade missfall (Skjöldebrand Sparre och Jablonowska 2010; Rai och Regan 2006). 

Bakteriell vaginos ökar risken för sena missfall samt prematur förlossning, dock finns det inte 

belägg för om det även påverkar risken för upprepade missfall (Skjöldebrand Sparre och 

Jablonowska, 2010; Rai och Regan, 2006). 

Endokrina sjukdomar såsom diabetes samt tyroideasjukdom ökar inte risken för upprepade 

missfall, däremot ska dessa kvinnor vara insatta på en korrekt behandling inför en graviditet. 

Det finns dock andra endokrina sjukdomar som ökar risken för missfall som en kvinna kan 

bära på såsom TPO-antikroppar, subklinisk hypothyreos, och hyperprolaktin. Hur dessa 

endokrina sjukdomar påverkar risken för upprepade missfall är än idag oklar och tvetydlig 

och mer forskning behövs. (El Hachem et al., 2017; Garrido-Gimenez och Alijotas-Reig, 

2015; Skjöldebrand Sparre och Jablonowska, 2010).  

Hos kvinnor med PCOS har forskare kunnat se en viss ökad risk för missfall och upprepade 

missfall och de bakomliggande mekanismerna tros vara flera (El Hachem et al., 2017; 

Garrido-Gimenez och Alijotas-Reig, 2015; Skjöldebrand Sparre och Jablonowska, 2010). En 

bakomliggande orsak tros vara den ökade insulinresistensen som många kvinnor med PCOS 

har i jämförelse med andra kvinnor. Den förhöjda insulinresistensen i kroppen påverkar 

fibrinolysen vilket kan försämra implantationsförmågan hos det befruktade ägget 

(Skjöldebrand Sparre och Jablonowska, 2010).  

Slutligen kan immunologiska faktorer hos kvinnan påverka risken för missfall. Under 

graviditeten omregleras kvinnans immunförsvar för att fostrets främmande vävnad ska 
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accepteras av moderns kropp. Hos en del kvinnor med upprepade missfall har ”natural 

killercells” eller lymfocyter kunnat påvisas i endometriet vilket ökar risken för missfall 

(Skjöldebrand Sparre och Jablonowska, 2010). Andra immunologiska sjukdomar som 

förekommer vid upprepade missfall är trombofili, antifosfolipidsyndrom samt aPL. 

Trombofili är en immunologisk koagulationsrubbning som ökar risken för placentainfarkter, 

preeklampsi och även kan orsaka tillväxthämningar hos fostret (El Hachem et al., 2017; 

Garrido-Gimenez och Alijotas-Reig, 2015; Skjöldebrand Sparre och Jablonowska, 2010). 

Antifosfolipidsyndrom gör att kroppen kan producera antikroppar som riktar sig mot 

plasmaproteiner, främst trofoblasterna, vilket kan resultera i upprepade missfall, 

prematurbörd, preeklampsi, placentainsufficiens, placentainfarkter, nekroser och tromboser 

(El Hachem et al., 2017; Skjöldebrand Sparre och Jablonowska, 2010). Vid aPL kan 

utsöndringen av hormoner såsom humant gonadotropin samt tillväxthormoner förhindras 

vilket försvårar trofoblastinvasionen i endometriet och kan orsaka abnormalitet vid bildningen 

av spiralartärerna (El Hachem et al., 2017). 

 

Barnmorskans roll 

Globalt sett har barnmorskan en viktig roll när det kommer till kvinnors sexuella och 

reproduktiva hälsa genom hela livet. Barnmorskan ska jobba utifrån lagar, rutiner och 

professionella riktlinjer som innefattar de båda begreppen (ICM, 2013). World health 

organisation (WHO) har definierat begreppet reproduktiv hälsa som ett tillstånd av fysiskt, 

psykiskt och socialt välbefinnande i förhållande till de aspekter som involverar sexualitet och 

reproduktion och inte endast avsaknaden av sjukdom, dysfunktion eller skada. Reproduktiv 

hälsa innebär även att människor har ett tillfredsställande sexliv såväl som möjligheten till 

reproduktion och möjligheten att bestämma var, när och hur. I ICM (2013) står ingen absolut 

definition av begreppet reproduktiv hälsa men enligt WHO:s definition har barnmorskan en 

roll i att hjälpa kvinnor i olika former av reproduktiva frågor, även när det kommer till 

kvinnor som har svårt att bli gravida eller behålla en graviditet. ICM (2013) beskriver även 

hur barnmorskan ska jobba tvärprofessionellt samt remittera patienten vidare till andra 

vårdande enheter och personer när det behövs. Barnmorskan har sålunda en viktig roll när det 

kommer till att länka samman olika professioner för att uppnå reproduktiv hälsa och 

välbefinnande hos olika kvinnor. En sak att ha i åtanke är dock att vilken typ av behandlingar 

och hjälp som finns att erhålla samt vilka sociala och ekonomiska konsekvenser det har för 

varje enskild person. Sist har ICM (2013) i barnmorskans sjunde kompetensområde beskrivit 
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barnmorskans roll när det kommer till att omhändertagandet av kvinnor som genomgått 

missfall. Där beskrivs barnmorskans ansvar kring att säkerställa kvinnans fysiska såväl som 

psykiska välmående under och efter missfallet och har därmed en holistisk syn på vad 

kvinnan går igenom vid ett missfall. 

Den svenska kompetensbeskrivningen för barnmorskor baseras till viss del på ICM (2013) 

och har därmed en del likheter. I kompetensbeskrivningen för barnmorskor (2018) beskrivs 

det hur barnmorskor i Sverige ska fungera som en länk mellan olika verksamheter och 

professioner. Det finns även beskrivet hur barnmorskans yrkesroll omfattar och inbegriper 

flera olika områden inom reproduktiv och sexuell hälsa. Barnmorskans huvudområde är 

sålunda kopplat till mänsklig reproduktion och i detta område ingår fler olika kategorier, 

däribland kunskapen om fertilitet och reproduktion. Barnmorskan ska enligt 

kompetensbeskrivningen för barnmorskor (2018) kunna informera om behandling vid 

infertilitet och har även möjligheten att remittera vidare till andra professioner för vidare 

utredning och eventuell vård. Det är då angeläget att barnmorskan kan identifiera eventuella 

problem och göra upp en plan tillsammans med paret. Detta utifrån patientens rätt till 

autonomi och delaktighet i sin egen vård. Genom att inkludera patienten i sin egen vård kan 

sålunda barnmorskan skapa en relation till kvinnan som bidrar till tillit och trygghet. Utifrån 

detta har barnmorskan även en betydande roll i bemötandet och behandlingen hos patienter 

med nedsatt fertilitet utifrån ett holistiskt perspektiv, där patientens behov bör uppfyllas 

psykiskt, fysiskt, emotionellt och socialt relaterat till sin sexuella och reproduktiva hälsa. 

 
Teoretiskt perspektiv 

Det teoretiska perspektiv som författarna av detta examensarbete har valt är stödja och stärka 

av Berg och Lundgren (2010). Teorin bygger på barnmorskans roll i att stödja och stärka 

kvinnan i samband med graviditet, förlossningen såväl som vid infertilitet. Även om teorin 

inte specifikt behandlar upprepade missfall genomgår kvinnor med upprepade missfall en 

graviditet även om de inte lyckas fullfölja den. Detta förstärker även Johansson (2010) som 

menar att barnmorskan i sin professionella roll bör ha ett förhållningssätt som stärker 

kvinnornas inneboende resurser, stöttar kvinnan samt ha förståelse för hennes situation utifrån 

ett holistiskt perspektiv. 

Berg och Lundgrens (2010) teori kan därmed implementeras för hur barnmorskan ska förhålla 

sig utifrån sin professionella roll till kvinnor som genomgått flera missfall. 
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3. Problemformulering  
 
Upprepade missfall drabbar uppemot 1% av världens alla fertila par. Det är en skör och 

osynlig grupp som lyckas bli gravida men ej lyckas föda ett levande barn. Att genomgå flera 

missfall genererar både psykisk såväl som fysisk smärta. I dagens samhälle tillhör det normen 

att vilja skaffa barn och när det inte fungerar vet vi ofta inte hur vi ska hantera det eller prata 

om det, ämnet missfall uppfattas i många fall som tabu och är ett medicinskt såväl som socialt 

problem för dem som drabbas.  

I detta examensarbete ämnar uppsatsförfattarna att lyfta och belysa kvinnornas upplevelser av 

att ha genomgått upprepade missfall för att skapa en större förståelse för vilka behov av stöd 

denna grupp av kvinnor behöver. I vårt yrke som barnmorskor stöter vi på dessa kvinnor och 

bör finnas som ett stöd och kunna vägleda dessa kvinnor under deras kamp. Detta då 

barnmorskan har en viktig roll i att vårda kvinnan i deras sexuella och reproduktiva hälsa 

genom hela livet, inte endast vid graviditet och förlossning utan även i samband med missfall. 

 

4. Syfte  

Syftet med denna studie är att undersöka kvinnans upplevelse av upprepade missfall och 

belysa hennes behov under och tiden efter missfallet. 

 
5. Metod 

 
Design 

Metoden som använts för detta examensarbete är en kvalitativ metasyntes med 

metaetnografisk ansats. Meta-syntes eller metaanalys handlar om att sammanställa data från 

flera olika studier analyseras och som tillsammans bildar ett resultat (Willman och Stoltz, 

2012). På det sättet kan kvalitativa artiklar med ett relativt litet urval i jämförelse med 

kvantitativa erhålla en större trovärdighet och användbarhet inom forskningen (Noblit och 

Hare, 1988). 

 

Inklusion och exklusionskriterier 

Urval av deltagare 

I denna studie inkluderades kvinnor som var i fertil ålder och som fått missfall med fokus på 

upprepade missfall. Då definitionen av upprepade missfall varierar mellan olika länder fick 

uppsatsförfattarna anpassa sig till definitionen minst två eller fler missfall. Kvinnorna kunde 
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ha ett barn sedan tidigare med motivationen att det då handlade om sekundär infertilitet. Även 

om det i de flesta fallen är ett par som är med om missfallen har uppsatsförfattarna valt att 

fokusera på kvinnans upplevelser. Kvinnornas sexuella läggning var inte av någon större 

betydelse för resultatet därför har samtliga inkluderats. Barnmorskor och vårdpersonal 

exkluderades. Missfallet skulle ha ägt rum innan graviditetsvecka 22 då fostret därefter 

biologiskt och juridiskt sätt räknas som ett barn. Sammanlagt valdes 16 artiklar från 9 olika 

länder vilka var Sverige, Danmark, USA, Storbritannien, Australien, Nederländerna, 

Tyskland, Kanada och Irland. 

Urval i datainsamlingsmetod 

Artiklarna som inkluderades var först och främst kvalitativa studier där kvinnornas upplevelse 

av missfall samt upprepade missfall undersöktes. De kvalitativa studier som togs med 

baserades på djupintervjuer, telefonintervjuer, individuella intervjuer, frågeformulär med 

öppna frågor samt semistrukturerade intervjuer. Var inom vården kvinnorna befann sig i var 

inte av någon betydelse i sammanhanget. Artiklar som innehöll endast kvantitativ data 

exkluderades, medan artiklar med kvalitativ data samt artiklar som var av mixed method där 

kvalitativ data tydligt kunde identifieras inkluderades i resultatet. Artiklarna var publicerade 

mellan 2009-2019, ett 10 års spann valdes då författarna av examensarbetet ville ha aktuell 

forskning men ändå få ett tillräckligt stort urval för att kunna genomföra arbetet. Artiklarna 

skulle även vara skrivna på svenska eller engelska då dessa var de två språk författarna av 

examensarbetet behärskade. 

 

Urval av analysmetod 

Den kvalitativa data som återfanns i artiklarna hade granskats efter olika former av 

analysmetoder såsom etnografisk analysmetod, tematisk analysmetod, fenomenologisk 

analysmetod, deskriptiv analysmetod och grounded theory. Artiklar som exkluderades var 

litteraturstudier, reviewartiklar och artiklar som inte fanns tillgänglig i fulltext. Även artiklar 

som kostade pengar eller tog lång tid att beställa exkluderades med tanke på 

tidsbegränsningen för examensarbetet samt ekonomin. Författarna av examensarbetet önskade 

att artiklar var peer reviewed, dock finns detta sökfilter endast i CINAHL databas och var 

därför inte ett måste. Artiklarna som inkluderades skulle även vara granskade av en etisk 

kommitté eller ha tydliga etiska ställningstagande i syftet att skydda deltagarna i studien. 

Artiklar som inte svarade till syftet samt artiklar som bedömdes ha låg kvalitet exkluderades. 
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Samtliga artiklar granskades efter ett kvalitetsbedömningsinstrument från The Joanna Briggs 

institute [JBI-QARI] (2017). 

Sökstrategi för urval av artiklar 

Sökning efter lämpliga kvalitativa artiklar för syftet gjordes under april och maj 2019 och 

uppsatsförfattarna gjorde detta tillsammans. Material inhämtades med lämpliga sökord i 

databaserna CINAHL, Pubmed, Medline samt Psycinfo då dessa har varit passande för att 

hitta artiklar inom det valda ämnet. Tidsspannet uppsatsförfattarna valt var på 10 år för att 

säkerställa att forskningen var aktuell och uppdaterd. Samtliga artiklar var peer reviewed och 

har då granskats av experter inom området, vilket bidrar till en högre kvalitet och trovärdighet 

av artiklarna (Polit och Beck, 2011).  

De utvalda sökorden som användes vid sökningarna av artiklarna ansågs vara relevanta för 

syftet samt det ämne som uppsatsförfattarna valt. De sökord som användes var habitual 

abortions, recurrent miscarriage, recurrent pregnancy loss, involuntary pregnancy loss, 

emotions, perspective, experience och perception. De utvalda sökorden kombinerades på flera 

olika sätt tillsammans med de booelska termerna AND och OR. Genom användningen av 

AND kan sökningen begränsas för att hitta mer relevanta artiklar utifrån att den som söker vill 

ha med både exempelvis recurrent miscarriage samt emotions. Vid användningen av OR blir 

sökningen sålunda bredare då olika studier använder olika keywords men med liknande 

betydelse som exempelvis emotions, perspective, perception samt experience (Polit och Beck, 

2011). I sökmotorn Pubmed användes MESH termer där ett sökord som habitual abortions 

kan användas och sålunda inkluderades sökorden som recurrent miscarriage, recurrent 

pregnancy loss samt involuntary pregnancy loss som underkategorier, därmed kom artiklar 

som hade dessa som nyckelord med i sökningen. Även här användes de booelska termerna 

AND och OR i kombination för att få fram relevanta artiklar, MESH termen kombinerades 

med frisökningsord såsom emotions, perspective, perception och experience i sökningarna. 

Sist användes en så kallad ”Berrypicking approach” där artiklar hämtades manuellt ur 

referenslistan i andra artiklar såsom reviewartiklar eller artiklar som exkluderades då de inte 

svarade till syftet men hade referenser i bakgrunden som svarade till syftet (Bates, 1989). 

Artiklarna som plockades ut på detta sätt skulle uppfylla samma kriterier som de artiklar som 

hittades med hjälp av sökorden. 
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Bedömning av inklusion och exklusionskriterier  

Artiklar i sökmotorerna granskades först utifrån sin titel där det framgick om artikeln innehöll 

ord som var relevanta för syftet och sedan granskades abstrakt där det tydligare framgick om 

artikeln var kvalitativ eller kvantitativ. Författarna satt med enskilda sökmotorer för att 

optimera tiden samt sökningarna. Författarna rådfrågade varandra vid osäkerhet gällande om 

en artikel var relevant eller inte utifrån syftet. Författarna av examensarbetet granskade 525 

titlar och läste 40 abstrakt. Sammanlagt plockades 29 artiklar ut efter att abstrakt hade lästs, 

varav 16 gick vidare till resultatet (se figur 1 nedan) och 13 artiklar exkluderades.  

 
Figur 1- Sökstrategi. 
 

Kvalitetsbedömningsinstrument 

Det instrument som användes vid bedömningen av samtliga artiklar var JBI-QARI (vänligen 

se bilaga 2). Instrumentet består av 10 punkter som artikeln ska granskas utifrån för att 

säkerställa dess kvalitet. Författarna av examensarbetet valde att poängsätta artiklarna utifrån 

bedömningsinstrumentet där varje ifylld punkt gav 1 poäng. Poängen delades in i låg kvalitet 

1–3 poäng, medelhög kvalitet 4–7 poäng samt hög kvalitet 8–10. Författarna önskade ta med 

artiklar med medel till hög kvalitet i resultatet. Samtliga 16 artiklar som författarna granskade 

fick mellan 8–9 poäng och bedömdes vara av god kvalitet. Sammanlagt tog sig 29 artiklar 

vidare när titel och abstrakts granskats, varav 11 exkluderades då de var kvantitativa artiklar, 

vilket inte hade framgått tydligt i början av granskningsprocessen när titel och abstrakt 

granskades, en mixed method artikel exkluderades då det var svårt att utläsa det kvalitativa 

resultatet. Sist exkluderades en artikel då den handlade mer om intrauterin fosterdöd snarare 

än upprepade missfall. De 16 artiklar som återstod granskades med bedömningsinstrumentet 

och de 16 artiklar som blev kvar bedömdes trovärdiga och användbara för resultatet.  

Sammanlagt 525 träffar på sökningarna och samtliga 
titlar lästes igenom.

40 artiklar valdes ut för vidare granskning av 
abstrakt.

29 artiklar lästes igenom i sin helhet.

16 artiklar användes till resultatet.
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Analys 

Den fakta som påträffas i de granskade artiklarna sammanställdes enligt Noblit och Hares 

(1988) sjustegsmodell. I modellens första steg definierade författarna en problemformulering 

samt sökte information och kunskap om det fenomen skulle undersökas, inklusion- och 

exklusionskriterier skapas även i detta steg. I andra steget utfördes en systematisk 

litteraturöversikt där titlar samt utvalda abstrakt granskades. I det tredje steget lästes artiklarna 

ett flertal tillfällen för att sedan granskas med hjälp av ett bedömningsinstrument. Det fjärde 

steget innebar att primära och sekundära metaforer identifierades som fanns i de valda 

artiklarna, dessa metaforer utgör mönster i de olika artiklarna vilket ger en bättre överblick 

över resultatet i artiklarna. Genom metaforerna blir det även lättare att identifiera likheter och 

olikheter mellan artiklarna. I sin sjustegsmodell använder Noblit och Hare (1988) ordet 

metafor men menar att varje enskild författare kan använda sig av det begrepp som de känner 

sig mest bekväma med, därför har författarna för detta examensarbete valt att använda 

begreppet kategorier istället för metaforer i det nya resultatet. Under det femte steget 

identifierade samt diskuterade författarna likheterna mellan artiklarna, i detta steg plockades 

235 citat ut. Ur citaten från artiklarna skapades 7 egna kategorier och under varje kategori 

återfanns nyckelbegrepp. Varje kategori tilldelades olika citat där de stämde in bäst. Då alla 

citat inte kunde vara med valdes några ut som återspeglade resultatet bäst. Däremot 

exkluderades ingen data, de citat som inte nämns i sin helhet syntetiserades in i resultatets 

text. I det sjunde och sista steget syntetiserades resultatet utifrån artiklarna.  

 

Forskningsetiska överväganden 

När forskning bedrivs inom vården är det av stor vikt att försiktighetsåtgärder vidtas då det är 

en utsatt grupp som studeras. Helsingforsdeklarationen (2018) är framtagen för att skydda 

patienter och utsatta grupper när forskning bedrivs inom medicin eller omvårdnad. Även om 

deklarationen i sig inte är lag utan snarare riktlinjer finns det ett flertal länder som skrivit 

under deklarationen. Helsingforsdeklarationen innefattar fyra grundläggande etiska principer 

när de kommer till forskningen vilket är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet innebär att individen har rätt 

att veta vad deras deltagande i studien innebär, information om studiens syfte, att deltagandet 

är frivilligt samt att de när som helst kan välja att lämna studien. Samtyckeskravet handlar om 

att forskarna måste inhämta samtycke till studierna eller vårdnadshavare, 

konfidentialitetskravet finns för att individen ska ha rätt att bestämma hur länge samt på vilka 
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grunder de är med i studien samt att de när som helst kan lämna studien utan att det ska 

medföra negativa konsekvenser. Sist finns nyttjandekravet vilket innebär att personen har rätt 

att bestämma sitt deltagande eller avbryta utan påtryckning eller påverkan. Författarna för 

detta examensarbete har säkerställt att artiklarna som inkluderades antingen har granskats av 

en etisk kommitté eller utgått ifrån de fyra ovannämnda etiska principerna. Det är säkerställt 

genom att författarna av de olika artiklarna beskrivit hur de i processen rekryterade, 

informerade, inhämtade samtycke och hur deltagare föll bort samt hade rätt till att lämna 

studien. Vissa artiklar var detta lättare att utläsa i då de hade granskats eller fått ett 

godkännande av en etisk kommitté. Ett annat etiskt ställningstagande författarna har gjort är 

att återge alla citat i sitt ursprungsspråk engelska för att minimera risken för förvrängning av 

de intervjuades ord. Den text som har analyserats i samtliga artiklar och översatts har dock 

omformulerats för att inte plagiera, samtidigt som försiktighetsåtgärder har vidtagits för att 

inte förvränga data. Båda författarna har läst artiklarna och översatt dem tillsammans för att 

minimera risken för feltolkning (Codex, 2019). 

 

6. Resultat 
 
Kvinnor som har upplevt upprepade missfall genomgår 

en form av cyklisk process från det att missfallet äger rum 

till en ny graviditet, förutsatt att kvinnan då fortfarande 

vill försöka bli gravid (se figur 2.). Syntesen visar ett 

resultat som går att dela in i sju olika kategorier som till 

stor del är oberoende av var kvinnan befinner sig i 

missfallsprocessen. 

 

De sju kategorierna som uppkom i resultatet var missfallsprocessen, utrymme för sorg, 

undvikande beteende, partnerrollen, socialt stöd, förväntningar på vården och att bli gravid 

igen. I varje kategori hittades även flera nyckelbegrepp (se figur 3.).  

Pågående 
missfall

Efter 
missfallet

Inför ny 
graviditet

Ny 
graviditet

Figur 2- Den cykliska missfallsprocessen. 
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Figur 3- Kategorier. 
 

Missfallsprocessen 

I denna kategori plockades nyckelbegrepp ut som tillsammans förklarar vad kvinnan 

genomgår och känner under en pågående missfallsprocess. Dessa nyckelbegrepp är känslorna 

av maktlöshet, frustration och misslyckande samt informationssökning, tecken/symtom och 

viljan att avsluta graviditeten snabbt.  

Upplevelserna kring att genomgå missfall kan vara väldigt varierande från kvinna till kvinna 

och även hur hon väljer att hantera processen. Många beskriver det som en chock, att plötsligt 

tar graviditeten slut och alla drömmar om det framtida barnet med det. De flesta är från början 

inte alls insatta i hur vanligt förekommande det är med missfall och beskriver känslan av 

maktlöshet och hur frustrerande det är att inte kunna göra något för att påverka utfallet annat 

än att bara vänta och genomlida processen (Meaney et al., 2016; Peel, 2010).  

I got spotting and I thought surely it’s not going to happen again, cause they [people] 
always say one spontaneous [miscarriage] but you never (pause) but I think with 
miscarriage people just don’t talk about it and they just don’t think that it happens to 
everybody and they don’t think it is as common as it is until you talk to other people 
about it. So I think the perception I would have had was if you had one you’re not 
really likely to have another, that’s what I thought. (P3, female, four miscarriages). 
(Meaney et al., 2016) 

•Maktlöshet
•Frustration
•Misslyckande
•Tecken och symtom
•Informationssökning
•Avsluta graviditeten 

snabbt
Missfalls-
processen

•Svårare för varje gång
•Få ett avslut
•Bearbeta sorg 
•Bekräftad förlust

Utrymme för 
sorg

•Isolering
•Avundsjuka
•Orättvisa
•Missunnsamhet

Undvikande 
beteende

•Stöd från partnern
•Brist på stöd
•Delaktighet
•Bådas förlust

Partnerrollen

•Fysiskt- och psykiskt stöd
•Liknande upplevelser
•Stödgrupper
•Brist på förståelse
•Skuldbeläggning
•Okänsliga kommentarer

Socialt stöd

•Adekvat stöd
•Emotionellt utrymme
•Uppföljning
•Utredning
•Medicinska interventioner
•Att få ett avslut 

Förväntningar 
på vården

•Våga eller inte
•Behov av kontroll
•Att släppa kontrollen
•Emotionell dämpning
•Säkerställa stöd

Att bli gravid 
igen
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Frustration, besvikelse, och hjälplöshet var återkommande känslor men även skuld och till 

och med skam över att inte kunna bära en graviditet. Vissa kvinnor menar att upprepade 

missfall blir en del av dem och deras historia och att det vissa gånger är svårt att tänka på 

annat, att det blir en sorts press på dem dels från samhällets normer och från dem själva. 

Idag är det vanligt att ha kontroll över det mesta, att kunna bestämma över hur ens liv ska se 

ut och att då ställas inför svårigheter som att inte kunna få barn upplevs som påfrestande och 

även en känsla av misslyckande, framförallt misslyckande som kvinna (Bellhouse et al., 

2018b; Ockhuijsen et al., 2014).  

People see it as a failure and feel ashamed about it, and I think it’s because you feel 
like your body has failed you… it’s a failure of you, a failed pregnancy… I still feel a 
lot of guilt. (Participant 9).  
(Bellhouse et al., 2018b)  

Då det finns flera olika sätt för hur ett missfall startar och fortlöper är det ibland svårt att 

uppfatta de tecken och symtom som indikerar på att graviditeten håller på att upphöra. En del 

kvinnor känner väl igen de tecken såsom blödningar och kan misstänka vad det är som håller 

på att hända, andra kan gå en längre tid utan att ana någonting vilket också påverkar hur 

kvinnan upplever situationen. Vissa kvinnor menar även att de kunde misstänka att något inte 

riktigt stämde men att de ändå inte var tillräckligt insatta i ämnet för att kunna tyda symtomen 

och därmed väntade de med att söka hjälp. Känslorna som uppstår vid de tillfällen då varken 

kvinnan eller eventuell partner misstänkt ett missfall och får reda på det i vårdsammanhang 

beskrivs ofta som chockartade, bedövande och förödande (Meaney et al., 2016; Peel, 2010). 

I went for a 12 week scan with my partner. When they did the ultrasound they couldn’t 
find the heartbeat ... There was a horrible disjuncture between what I’d been 
expecting to see on the scan (12 week fetus, humanlike) and what was there (7 week 
blob, no arms/legs/head) ... I felt really numb... I was absolutely devastated this 
[second] time - it was just past the due date for the first pregnancy. And also I had 
been much more confident about this pregnancy. So it was enormously, terribly 
distressing to have that happen again. (R19, UK).  
(Peel, 2010) 

Efter att ha fått reda på att graviditeten inte längre var viabel var en återkommande känsla hos 

kvinnorna att de ville avsluta graviditeten snabbt för att slippa känslan av att ha ett dött foster 

inom sig. En del ville även avsluta graviditeten snabbt för att kunna försöka bli gravida igen, 

en känsla som framförallt var återkommande vid upprepade missfall (Bellhouse et al., 2018b; 

Wallace et al., 2017).  
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Just wanted it to be over with, because I felt like I was carrying something that wasn’t 
alive… it’s such a bad feeling to go to sleep knowing that it’s not alive, to wake up 
and know it’s dead. (27-year-old).  
(Wallace et al., 2017)  

Tiden efter ett missfall kan vara svår och sätta igång en massa tankar och känslor hos 

kvinnorna. Många kvinnor sökte information och svar, undrade varför detta hände dem, och 

om det var något fel på deras kroppar. Att inte kunna få ett tillfredsställande svar på varför 

kroppen stötte bort graviditeten kändes jobbigt och tilliten till den egna kroppen upplevdes 

bristfällig (Ockhuijsen, 2014; Ockhuijsen, 2013).  

What I found the most difficult were the first weeks after the miscarriage. When I look 
back, this was the hardest time. You are disappointed and you have physical 
problems. If I have to face that again I will use all the help there is. [Helen, 34-
3].(Ockhuijsen et al., 2013) 

Utrymme för sorg 

Utrymme för sorg är en kategori som behandlar kvinnans behov av att få sörja efter en 

missfallsprocess samt utrycka sitt behov av stöd och förståelse för vad hon har förlorat. 

Nyckelord för denna kategori är att det blir svårare för varje gång, behovet av att få ett avslut, 

att bearbeta sorg och bekräftad förlust.  

Kvinnor med upprepade missfall förklarar att det första missfallet oftast var hanterbart då det 

är mer vida känt att det kan hända alla, men känslan vid nästkommande missfall var en annan 

sak och satte igång en helt ny tankegång. Ett återkommande budskap i artiklarna var att 

kvinnor med upprepade missfall förklarade att det faktiskt blev svårare för varje gång, 

snarare än att det skulle bli lättare just för att de gått igenom missfallsprocessen tidigare. 

Vissa kvinnor kände sig psykiskt utmattade efter att, som de beskrev det, ha sörjt i flera 

omgångar samtidigt som de kände en press att försöka igen. De upplevde även en 

överhängande rädsla över att faktiskt aldrig kunna få barn (Koert, 2018; Ockhuijsen, 2014).  

The first was also an early miscarriage, that was just a disappointment, you do not 
know very much, you're still a little inexperienced but it is becoming more difficult 
every next time. [29-5].   
(Ockhuijsen, 2014) 

Att få ett slags avslut efter missfallet, exempelvis genom att hålla en ceremoni, var viktigt för 

en stor andel av kvinnorna då det gjorde det lättare att gå vidare. Samtidigt fanns det en stor 

osäkerhet till hur sådana här situationer skulle hanteras och vad som kunde krävas av ens 
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omgivning. Vissa av kvinnorna berättade hur de skapade egna små ceremonier, ritualer eller 

minnesstunder för det förlorade barnet såsom att göra små betydelsefulla tatueringar, plantera 

ett träd, skriva dikter eller åka iväg på en liten semester med sin partner (Bellhouse et al., 

2018; Meaney et al., 2016; Rowlands och Lee, 2010).  

… socially we don’t have any um … ritual about miscarriage, it doesn’t exist really, 
we don’t talk about it, we don’t – if somebody dies you think , ‘Okay, send flowers’ 
you have a funeral, you do this, dress like that, you’re given so many days off, you 
know all that sort of things, there’s something – some convention you can follow to 
deal with somebody and we don’t have anything for miscarriage, it’s not even 
acknowledged as an issue even by people generally. And so I guess that leaves the 
woman having the miscarriage on her own to deal with it in silence really, which is 
not good. (Jane).  
(Rowlands och Lee, 2010) 

I didn’t feel like it meant anything to anyone, like there was no physical 
representation of who that person was, like there’s no acknowledgment they existed, 
like it was just all in my head, my body, my mind, like it didn’t really mean anything to 
anyone else. So I think everyone does this in a different way, but I decided to, I made a 
necklace that had like three beads on it, like to represent the three babies that I’d lost. 
(Participant 2).  
(Bellhouse et al., 2018b) 

Vissa kvinnor upplevde det som att de inte fick tillräckligt med utrymme för att bearbeta sin 

sorg och att deras känslor bagatelliserades. Missfallen bekräftades inte alltid som den förlust 

det faktiskt var för kvinnorna, som i många fall jämförde missfallen med att förlora ett barn, 

oavsett vilken vecka de var i. Även om sorgen ökade vid varje missfall upplevde flera kvinnor 

att stödet och uppmuntringen till att sörja minskade bland omgivningen då det ansågs att 

kvinnorna gått igenom processen tidigare (Bellhouse et al., 2018a; Meaney et al., 2016).  

I felt a bit let down by my family, especially with the last three as they all sort of 
happened in close succession… I was sending messages to my aunties and my 
cousins saying you know,‘I feel really isolated right now, I’m feeling very lonely. 
I’m really needing, just needing somebody here’. And I found that everyone was 
really just too busy. Like,‘oh well, she’s been through this before’. I don’t know, it 
felt to me like people just couldn’t be bothered. (Participant 5). 
(Bellhouse et al., 2018a) 

En del kvinnor kände däremot att de inte hade hunnit knyta an till fostret förrän missfallet 

ägde rum och därmed hade de lättare att gå vidare. Detta var mer förekommande vid tidigt 

missfall då de i vissa fall knappt hunnit ta in att de var gravida (Van, 2012).  
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My pregnancy was so short and I didn’t feel kicking and I didn’t have morning 
sickness or anything. I didn’t have a real attachment to the baby that I lost and I 
didn’t feel like I needed to go through a big mourning period for that loss. I mean I 
was disappointed, but it didn’t feel so real. [Participant 14, IPL at 6 weeks, 38 years 
old].  
(Van, 2012) 
 

Undvikande beteende 

Kategorin undvikande beteende analyserade kvinnans beteende och hantering i samband med 

missfallsprocessen. Nyckelbegreppen för denna kategori är isolering, avundsjuka, orättvisa 

och missunnsamhet. 

Ett undvikande beteende var vanligt förekommande efter att ha genomgått ett missfall. Att 

isolera sig från omvärlden med sina känslor kunde kännas bättre än att prata om vad som 

hade hänt eller att träffa andra i sociala sammanhang. Framförallt undveks situationer där 

kvinnan utsattes för frågor om graviditet, att träffa andra gravida eller träffa andra barn. Vissa 

kvinnor menade att de inte kände att de fick utrymme för sin sorg utanför hemmet, andra 

kände att de inte kunde behärska sin avundsjuka och kunde även känna skam över sina 

missunnande känslor som snarare bottnade i en känsla av orättvisa än missunnsamhet (Van, 

2012).  

I tried to avoid people, even calling friends. I don’t want to go to some social places 
because I feel very, very tired to talk to people . . . mostly staying home is more 
comfortable. [Participant 8, IPL at 18 weeks, 43 years old].  
(Van, 2012) 

I certainly wasn’t going to go to somebody else’s baby shower and pretend to be 
happy for them. I didn’t seek out the co-worker at work, spend a lot of time talking to 
her about her babies because I couldn’t pretend . . . that wouldn’t have been fair. 
[Participant 19, IPL at 14 weeks, 31 years old].   
(Van, 2012) 

Kvinnor som försökte bli gravida igen tenderade att undvika andra gravida i närheten och 

kunde ha svårt att bli glada vid andras graviditetsavslöjanden. Ofrivillig avundsjuka kunde 

drabba kvinnorna och känslan av orättvisa samt funderingar på när det skulle vara deras tur. 

Flera kvinnor förklarade att de även efter största möjliga mån försökte undvika att dela 

väntrum med andra gravida just för att det gjorde dem avundsjuka och ledsna (Ockhuijsen et 

al., 2014).  
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Just very jealous feelings towards others, very annoying but true…I very quickly 
began to avoid them. [32-3].  
(Ockhuijsen et al., 2014).  

Partnerrollen 

Kategorin partnerrollen innefattade kvinnans upplevelse av partnerns närvaro och stöd. 

Nyckelbegrepp som hittades i denna kategori var stöd från partnern, brist på stöd, delaktighet 

och bådas förlust. 

Vid upprepade missfall var partnerns engagemang under missfallsprocessen betydande för 

kvinnan. Att uppleva ett bra stöd från partnern gjorde det lättare för kvinnan att genomgå den 

redan svåra processen som ett missfall innebar. Partnerns stöd och engagemang i samband 

med missfallet kunde påverkas av flera olika faktorer, däribland om det fanns med något barn 

i bilden sedan tidigare, hur länge paret försökt bli gravida och något enkelt som olika 

personligheter. Vissa kvinnor upplevde ett starkt stöd från sin partner medan andra upplevde 

ett mer bristfälligt stöd då partnern upplevdes som mer oförstående och frånvarande. Vid ett 

försök till att bli gravid igen efter flera upprepade missfall var framförallt partnerns stöd 

betydelsefullt för kvinnan, känslan av att de var enade. Vid första missfallet kanske partnern 

inte hade varit involverad i själva processen men i flera av artiklarna visade det sig att vid 

upprepade missfall blir partnern mer känslomässigt involverad samt att kvinnan behöver en 

ny typ av stöd som hon kanske inte hade behövt vid den första graviditeten (Bellhouse et al., 

2018a; Van, 2012).  

[I talked to] my husband primarily . . . he’s such a caring person. He was sort of my 
bedrock. He would say: “We can always try again. And this happens for a reason.” 
The way he says things and always being there. It’s okay if I cried; it’s okay if I saw a 
baby and just, burst out in tears or if I see a pregnant woman and my heart just 
breaks. He would say it’s okay to do that and I think that helped a lot. [Participant 9, 
IPL at 5 weeks, 27 years old].  
(Van, 2012) 

Well it sounds really ridiculous when you talk about it and look back on it, that he 
didn’t help me in any sense… he was hardly there. (Participant 7).   
(Bellhouse et al., 2018a) 

Delaktighet, en del kvinnor påpekade att de kunde glömma bort sin partner och partnerns 

känslor mitt i allt som de själva gick igenom just för att de gick igenom det fysiska medan 

partnern inte kunde känna samma fysiska symtom. Det kunde även handla om att kvinnan 

inte släppte in mannen i processen och därmed försvårade hans möjligheter att bli delaktig. 
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Även vården hade en viktig roll i att försöka göra partner mer delaktig genom att även ge 

honom utrymme och se partnerns betydelse samt plats i processen. Att missfallen ska ses 

som bådas förlust ansåg de flesta kvinnorna eftersom missfallen drabbade båda som par och 

blivande föräldrar. Båda ansågs ha rätt att vara ledsna och behov av stöd om de ville ha det 

(Bellhouse et al., 2018a; Van, 2012). 

I kind of felt bad through the process that I was so focused on me, I didn’t really 
give a lot of time to my husband to see how he was feeling about the whole [thing], 
do you know what I mean? Because it was such a physical thing for me, in a way I 
think they get a little bit forgotten in the process. But that impacts them just as much 
as you. (Participant 10).   
(Bellhouse et al., 2018a) 

Socialt stöd 

Omgivningens betydelse för kvinnan vid missfallsprocessen analyseras i kategorin socialt 

stöd. Nyckelbegrepp som återfanns i denna kategori var fysiskt- och psykiskt stöd, att prata 

med kvinnor som haft liknande upplevelser, att ta hjälp av olika stödgrupper, upplevd brist på 

förståelse, skuldbeläggning och okänsliga kommentarer. 

Behovet av stöd från sin omgivning var en viktig del i missfallsprocessen och kunde 

återfinnas i flera av de utvalda artiklarna. Omgivningen syftar främst till släkt, kollegor samt 

andra som stod kvinnan nära, oftast nära vänner. Det stöd som kvinnan kunde vara i behov av 

var både fysiskt såväl som psykiskt. Fysiskt stöd innebar enkla saker som att hjälpa till med att 

laga eller förbereda mat och fanns det barn med i bilden sedan tidigare kunde det underlätta 

om de fick barnvakt en stund så att kvinnan hade möjlighet för återhämtning. Det fysiska 

stödet kunde även innebära att vara med kvinnan vid exempelvis ett pågående missfall 

(Bellhouse et al., 2018a; Rowlands och Lee, 2010) 

…but she was with me through that day and that was really nice and she stayed at the 
hospital with me cause we just had to sit there for hours… I think my sister was great. 
Having someone who, you know, that I knew she`d been through, probably a much 
harder thing. [late pregnancy loss]. (Jenny).  
(Rowlands och Lee, 2010). 

Många av kvinnorna upplevde att det bästa stödet kom från anhöriga som tidigare varit med 

om missfall själva, som hade liknande upplevelser. Detta då dessa anhöriga kunde 

sympatisera på ett annat sätt samt hade en större förståelse och inblick i deras situation. Men 
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känslan av att någon var närvarande i stunden och lyssnade efter ett missfall var minst lika 

betydande (Bellhouse et al., 2018a; Rowlands och Lee, 2010). 

Talk to them, listen. Don’t just try to sweep it under the carpet and go, ‘I’m really 
sorry’, and talk about the weather. Give the person the opportunity to grieve, 
because you have lost a child… So just give them the space to talk, and be open, and 
to grieve. (Participant 13).   
(Bellhouse et al., 2018a) 

Att kunna prata med andra kvinnor som genomgått missfall och hade liknande upplevelser 

var bland det bästa stödet. Genom att öppna upp sig och prata om sina missfall ledde till att 

många andra likasinnade kvinnor valde att dela med sig av sina egna erfarenheter vilket 

kunde vara väldigt stärkande, att känna att de inte var ensamma och inse att det var 

vanligare än de innan trott (Bellhouse et al., 2018a; Meaney, 2016; Van, 2012).  

It helped a lot to have other women say: “I went through the same thing and what 
you’re feeling is totally normal and look I have two beautiful children and you will 
too.” It helped a lot just to realize I’m not alone because it’s something that is so not 
talked about that when it happens to you, you feel like, I’m the only person this has 
happened to. And like you’re singled out for something terrible. It’s hard to talk to 
people who haven’t gone through it because no matter how sympatic they are, they 
don’t get it. [Participant 21, IPL at 9 weeks, 40 years old].  
(Van, 2012) 

I vissa länder finns det stödgrupper för de som genomgått missfall. Många kvinnor upplevde 

dessa stödgrupper som väldigt bra då de fick prata med likasinnade och inte bara fick utlopp 

för sin sorg utan även kunde finna stöd i att våga gå vidare och försöka igen. Flera av de som 

jobbade med dessa stödgrupper, oftast volontärer, var kvinnor som tidigare gått igenom 

liknande händelser och kände att de ville hjälpa andra och på det sättet samtidigt hedra de 

barn de förlorat (Boyle et al., 2015). 

To give a sense of purpose to the death of my babies. To be able to give hope to 
another when it seems that all hope is gone. To walk alongside another through a 
painful time and feel that my experience of loss is helping someone else survive their 
loss. (PS7).  
(Boyle et al., 2015) 

Trots att kvinnan har ett stort behov av stöd från anhöriga var det inte alla kvinnor som 

upplevde att de fick stöd från människorna runtomkring sig. Vem eller vilka kvinnan valde att 

öppna upp sig för kunde vara avgörande för hur hennes stöd eller brist på stöd fortlöpte. Brist 

på stöd var ett återkommande tema i artiklarna, i minst lika stor utsträckning som stödet 
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kvinnorna erhöll. Bristen på stöd handlade främst om frånvaron av psykiskt stöd under 

förloppet som mynnade ut i brist på förståelse, skuldbeläggning och okänsliga kommentarer. 

Brist på förståelse var att partner, släkt eller anhöriga visade en oförståelse eller minimerade 

kvinnans upplevelser och känslor vid missfallen på olika sätt, såsom att inte ge utrymme för 

kvinnan att utrycka sina känslor. Skuldbeläggning innebar att kvinnan skuldbelagdes för att 

missfallet hade skett ifrån början, att det var något hon hade gjort och att hennes handlingar 

hade lett till missfallet. Okänsliga kommentarer uppgav kvinnorna oftast grundades i att 

anhöriga inte riktig visste vad de skulle säga i denna situation och därmed sa något för att 

försöka lätta stämningen. Kvinnorna fann dock inget stöd i dessa kommentarer som oftast 

innehöll tomma ord och oanvändbara råd (Bellhouse et al., 2018a; Rowlands och Lee, 2010). 

People saying,‘oh you know, you’ll get pregnant again’ , or, um,‘oh it was meant to 
be’. You know, that’s just the worst thing to say. And so many people say stuff like 
that. (Participant 2). 
(Bellhouse et al., 2018a) 

Well…yes…talked a lot about it with my boyfriend and friends. On the one hand it 
was fine, on the other hand not. None of my friends have experienced this, so it is 
quite difficult for them to understand. And then sometimes they said…well at least 
you know that you can become pregnant…I got that kind of remark. [27-3].  
(Ockhuijsen et al., 2014) 

Förväntningar på vården 

Kvinnans förväntningar på vården blev en kategori som innefattar de förväntningar som 

uppstår i samband med missfallsprocessen och kraven på sjukvården. De nyckelbegrepp som 

hittades i denna kategori är adekvat stöd från vården, att kunna få emotionellt utrymme, att 

erbjudas uppföljning, utredning, medicinska interventioner och att få ett avslut.  

Kvinnorna efterfrågade ett adekvat stöd från vården såsom upplysande information, vidare 

uppföljning och större tillgång till medicinska interventioner såsom extra ultraljud och 

provtagningar. Kvinnor som genomgått upprepade missfall önskade dessutom tidigare 

utredningar än vad som ofta erbjöds (Bellhouse et al., 2018b; Koert et al., 2018; Musters et 

al., 2011; Peel, 2010).  

Det framgick i flera artiklar att kvinnorna upplevde stödet från vårdens sida som bristfälligt 

genom hela missfallsprocessen. Efter att missfallet ägt rum upplevde flera kvinnor att de helt 

blev släppta från vårdens sida och de hade önskat mer information och uppföljning. Det kunde 
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handla om att vården brast i något enkelt som att hjälpa kvinnan med vart hon kunde vända 

sig med sina frågor och funderingar efter missfallet. Bristfällig information gjorde att kvinnan 

inte visste vilka frågor hon skulle ställa till vårdpersonalen för att känna sig tryggare i 

processen (Bellhouse et al., 2018b; Musters et al., 2011).  

I have had almost no guideline after my miscarriages. I would like to have the feeling 
that I can ask questions when I feel the need. It is a struggle to accept my 
miscarriages, and there is nowhere I can go for support. (Patient 11).   
(Musters et al., 2011). 

Förväntningarna på uppföljningen av vården kunde innebära att kvinnorna ville bli kontaktade 

själva, att de ville bli uppringda efter ett missfall där vårdgivaren kontrollerade hennes 

välmående, frågade om eventuella nytillkomna funderingar och behov av vidare stöd. Många 

kvinnor upplevde det som svårt att i direkt anslutning till missfallet komma på och förmedla 

sina frågor och funderingar. Hur kvinnorna upplevde uppföljning från vården efter missfall 

varierade då vissa inte fått någon uppföljning alls medan andra var nöjda över förloppet 

(Bellhouse et al., 2018b).  

Being able to offer those support services afterwards, the follow-up, touching base… 
even a phone call a few days later, just to say,`How are you going? Are you okay? Are 
you experiencing any physical pain? Do you need, yeah, do you wanna come and have 
a chat with someone?´ or something like that, yeah, follow-up would be good. 
(Participant 13). 
(Bellhouse et al., 2018b) 

Ett bifynd om behovet av aktivt stöd från vården var att kvinnan önskade att vården 

involverade partnern mer i samband med missfallen och eventuellt vid en ny graviditet då 

även de kunde ha frågor och funderingar (Bellhouse et al., 2018; Musters et al., 2011). När 

vården misslyckades med att inkludera partnern i samtliga processer såsom att partnern ej fick 

vara närvarande eller gavs utrymme bidrog det till att kvinnan upplevde stödet som 

bristfälligt. Kvinnorna önskade delvis att vården bekräftade att deras partner hade en viktig 

roll i processen samt att båda var med om en förlust (Koert et al., 2018; Peel, 2010). 

Some health professionals seemed unable to understand my partner´s distress at 
losing her child… I don´t think they understood what it meant for my partner, that she 
was a parent and she had lost her child. (R45, UK).   
(Peel, 2010) 
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Inför en ny graviditet efter ett missfall kände kvinnorna i överlag att de ville ha mer stöd 

från vårdens sida. Framförallt efterfrågades mer information och vad de, paret, kunde göra 

för att förbättra sina chanser (Ockhuijsen et al., 2014).  

What always amazed me is that they [healthcare workers] do not talk about it 
[duration of the conception time] and especially when it takes a while before you get 
pregnant… that phase between miscarriage and pregnancy I considered useless in 
the hospital, due to the fact that I thought you [health care workers] could give me 
some advice about at least the good moments, the ovulations. Of course you can 
search on the Internet or read books, but it would have been nice to talk about it and 
to have some advice. [34-3].   
(Ockhuijsen et al., 2014). 

Flera av kvinnorna i artiklarna kände sig frustrerade när de upplevde att de inte fick någon 

hjälp från sjukvården. Vissa hade efterfrågat mer information, tester och utredningar utan 

någon vidare framgång. De upplevde ofta brist på uppföljning efter sitt senaste missfall och 

hade en känsla av att vården hade släppt dem helt mellan missfallen och graviditeterna. 

Många vårdgivare upplevdes fokusera på fertilitetsproblemen och när det inte fanns ett 

uppenbart sådant hamnade kvinnorna mellan stolarna. Att behöva vänta till efter tre missfall 

innan en utredning påbörjades upplevde kvinnorna som hade haft två upprepade missfall som 

grymt då de hellre hade velat slippa genomgå den smärtsamma missfallsprocessen både 

fysiskt- och psykiskt ännu en gång. En del kvinnor utforskade andra alternativ till vården 

såsom att testa naturläkemedel, akupunktur och yoga (Koert et al., 2018; Meaney et al., 2016; 

Ockhuijsen, 2014). 

One of the things that I asked for was an appointment with [the specialist in 
pregnancy loss]to have tests done to see why I was having the miscarriages but I was 
told I would have to have 3 miscarriages before they would see me and I was kind of 
thinking, do they not take age into account? You know, you have to have three and I 
think two is an adequate level at my age. If I was in my twenties maybe you’d manage 
the three but not at my age. (P4, female, three miscarriages).  
(Meaney et al., 2018). 

Många kvinnor tyckte att det hjälpte om de hade en bra relation till sina vårdgivare som 

visste hur deras reproduktiva situation såg ut. Om kvinnan hade genomgått flera missfall var 

det önskvärt att personalen det berörde visste om detta för att slippa berätta om sin historia 

flera gånger. Att deras missfallshistorik togs på allvar var en viktig faktor för deras tillit till 
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sjukvården men även för att upprätthålla tilltro till den egna kroppen (Meaney et al., 2016; 

Musters et al., 2011).  

It is nice when you have one or two clinicians, it means you do not have to keep on 
repeating your story and you can build a trusting relationship. (Patient 2).  
(Musters et al., 2011). 

I went up to the [early pregnancy clinic] and they said ‘the next time you get pregnant 
call us here and come in and we will do a scan, we will do an early scan, we will give 
you that reassurance’. That made a huge difference, it made a huge difference 
because it felt like ok someone is not saying ‘yeah, yeah, yeah move it along, move it 
along, next person’ someone is actually saying ‘we care about you, we know this is 
hard and the next time you get pregnant we know it’s going to be distressful for the 
first few weeks so come in and we will give you scans’. And they were so good about it 
and when I did get pregnant it was one of the first calls I did make. (P12, female, two 
miscarriages).  
(Meaney et al., 2016). 

Kvinnor med upprepade missfall i bakgrunden upplevde ett stort behov av stöd ifrån vården i 

form av medicinska interventioner såväl som psykiskt stöd. Det medicinska stödet handlade 

om att kvinnorna ville ha tillgång till extra provtagningar eller undersökningar när de blev 

gravida igen. Psykiskt stöd involverade att kvinnorna visste vart de kunde ända sig vid frågor 

samt att vårdpersonalen lyssnade och tog in deras känslor. Sammanfattningsvis handlade det 

om att kvinnorna hade tillgång till vården både fysiskt och psykiskt för att uppleva ett gott 

stöd vid nästa graviditet (Bellhouse et al., 2018b; Musters 2011). 

…at any point if we were concerned about something, we could get scans done, we 
could get bloods done. Anything you needed the nurses were available around the 
clock. (Participant 5).  
(Bellhouse et al., 2018b) 

Även om en del kvinnor upplevde ett aktivt stöd ifrån vården fanns det ett flertal som 

upplevde att vården inte gav rätt stöd i samband med en ny graviditet. Det kunde handla om 

att kvinnorna inte fick det psykiska stöd de behövde i form av brist på information eller att de 

efter ett jobbigt besked släpptes hem för att bli ensam med sina tankar. Det var särskilt jobbigt 

då tiden mellan ultraljuden kunde upplevas som lång, även om kvinnorna tidigare varit med 

om flera missfall var det ibland svårt att veta vart de skulle vända sig med sina funderingar 

och oro (Bellhouse et al., 2018b). 



 

25 
 

I think it´s hard when you get told, like, ´the baby´s heart is not beating too much, 
come back in two weeks. It´s really difficult, I mean, I know it´s probably clinically the 
right thing to do, but to just send someone off for two weeks to go and looks up every 
internet site to just be completely beside themselves… (participant 1). 
(Bellhouse et al., 2018b) 

Emotionellt utrymme handlade om kvinnornas behov av att få uttrycka sina känslor i samband 

med missfallet, att vården gav dem utrymme och bekräftade deras känslor av förlust. I vilken 

utsträckning kvinnan fick utrymme för att uttrycka sina känslor, utrymme samt bekräftelse 

varierade. En del kvinnor upplevde att vården gav dem emotionellt utrymme och att de 

uppmuntrades av vårdpersonalen att exempelvis sörja i samband med missfallet, att de 

prioriterades och fick tid samt tillåtelse till att utrycka sina känslor. Kvinnorna i några av 

artiklarna upplevde även att de fick emotionellt utrymme då vårdpersonalen bekräftade 

missfallet som en genuin förlust (MacWilliams et al, 2016; Rowlands och Lee, 2010). 

She [midwife] didn´t do anything medical for me, she couldn´t do anything medical 
for me but she did a lot more just by addressing the emotional issues related to the 
miscarriage and I guess with medical profession if they say I can´t do anything 
medically well then they say I can´t do anything for you and that’s it. (Kristina). 
(Rowlands och Lee, 2010). 

Especially after having had such a warm…Like when i had that big cry over the 
placenta that I saw, like the sobbing cry, like the nurses were so good to me. Like they 
encouraged me to cry. They were empathic. Like I don´t remember what they said but 
I remember them giving me permission to grieve. Like I remember them 
acknowledging it as a loss. Like I remember feeling like they understood that this was 
a dead baby for me even though it wasn´t. I think they at least understood that it was a 
loss. So I felt really like they got it. (Janet).   
(MacWilliams et al., 2016) 

Många upplevde dock att deras känslor bagatelliserades och att missfallet inte bekräftades 

som en genuin förlust. En del kvinnor upplevde att missfallet bara var en process där det inte 

fanns utrymme för deras känslor, något som gick på rutin för många bland vårdpersonalen 

medan kvinnan kunde uppleva det som en något mycket större. Kvinnorna kände även att ju 

fler missfall de var med om desto mindre emotionellt utrymme fick de. Kvinnorna upplevde 

att det fanns en föreställning ifrån vårdens sida gällande att kvinnor med upprepade missfall 

hade ett mindre behov av emotionellt utrymme än de som bara varit med om ett. Artiklarna 

visade dock att det sällan blev lättare med varje missfall utan snarare svårare (Bellhouse et al., 

2018b; Wallace, DiLaura och Dehlendorf, 2017; MacWilliams et al., 2016; Rowlands och 

Lee, 2010; Murphy och Philipin, 2009). 
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…trying to be a bit more one on one. Stop viewing it as just a process and realize that, 
whether it´s a woman’s first miscarriage or her fifth, it is still a loss (Participant 13).  
(Bellhouse et al., 2018b)  

Tillgång till psykiskt stöd ifrån vården innebar att kvinnorna hade tillgång till samtalskontakt i 

grupp såväl som enskilt. Många kvinnor föredrog dock psykiskt stöd ifrån sin familj och 

vänskapskrets snarare än vården. Gruppsamtal handlade om att vården anordnade 

sammanträden där kvinnor med upprepade missfall kunde träffas och dela med sig av sina 

erfarenheter och en del föredrog att samtala i grupp framför enskilda samtal (Meaney, et al., 

2016). Det fanns dock de kvinnor som såg fördelar i enskilda samtal såsom med en kurator, 

psykolog eller annan vårdpersonal. Skillnaden mellan kuratorer, psykologer och annan 

vårdpersonal var dock att de förstnämnda, de hade även i regel mer tid och större möjligheter 

att hjälpa kvinnorna bearbeta sin sorg. Det handlade ofta om att erbjuda någon form av 

samtalskontakt eller att remitteras vidare som var viktigast för kvinnorna, en del kvinnor 

valde bort att tala med någon men upplevde erbjudandet som positivt då det visade att 

vårdpersonalen inte bara släppte dem efter missfallet. I en del av studierna upplevde även 

kvinnorna att en psykolog eller kurator borde vara en del av missfallsprocessen då inte alla 

kvinnor hade tillgång till kurator eller psykolog under och efter missfallet (Bellhouse et al., 

2018b; Koert, 2018). 

I think seeing a psychologist was probably the best thing, um…because they know how 
to direct you in grieving. (Participant 4).  
(Bellhouse et al., 2018b). 

Ett annat sätt vården kunde stödja kvinnan emotionellt var genom att bekräfta hennes förlust 

genom vissa handlingar som ledde till känslan av att få ett avslut. En del kvinnor uppgav att 

sjukhuset erbjöd olika sätt att hantera förlusten såsom att de erbjöd kremering eller någon 

annan form av ceremoni i samband med förlusten. Minnesgåvor var också något som 

kvinnorna uppskattade då det blev en fysisk representation av det barn de hade förlorat 

(Bellhouse et al., 2018b; Rowlands och Lee 2010). 

The hospital once a month does cremation, um, which was really helpful, to put some 
closure to it that way because I had some souvenirs, I had a service, I had a candle- 
that little angel candle that they give to you and yeah, just you know, a point in time 
where someone´s gone. `yep, you had a baby and that baby died. And, we´re going to 
speak about that in public. So that was good. (Jane). 
(Rowlands och Lee, 2010)  
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Att bli gravid igen 

Kategorin att bli gravid igen handlar om känslorna kring att våga försöka bli gravid igen och 

hur kvinnan hanterar en ny graviditet efter upprepade missfall. Nyckelbegrepp i denna 

kategori är att våga eller inte, behov av kontroll, släppa kontrollen, emotionell dämpning 

och säkerställa stöd. 

Inför en eventuell ny graviditet upplever kvinnan mycket känslor. Vågar hon ens försöka bli 

gravid igen eller är hon för rädd för dess möjliga följder? Kommer hon någonsin få ett barn? 

Kvinnor som har upplevt flera missfall i följd är mer angelägna att göra livsstilsförändringar 

som kan gynna en ny graviditet såsom sluta dricka alkohol, äta hälsosammare och stressa 

mindre. De vill ha mycket information om vad de själva kan göra och som par för att öka 

sina chanser för att få en viabel graviditet (Koert et al., 2018; Bellhouse et al., 2018b; 

Meaney et al., 2016; Ockhuijsen et al., 2014).  

The fact that I was told that I needed to relax, that I was overreacting, that that was 
why I hadn’t been able to fall pregnant again, because I’m too wound up, and I’m too, 
thinking about it too much, and if I just stop and relax and it will all be fine. And when 
you’re told that over and over again, then eventually you stop and think, ‘Okay, 
maybe I am overreacting’. (Participant 5)  
(Bellhouse et al., 2018b) 
 
I just didn’t trust my body not to kill another one of my children. (Participant 11) 
(Bellhouse et al., 2018) 

Våga eller inte handlar om att en del kvinnor kände att de efter flera upprepade missfall inte 

ville utsätta sig för den känslomässiga berg-och dalbana som en ny graviditet skulle 

innebära, att de skyddade sig själva från mer psykiska påfrestningar för att de inte skulle gå 

under trots att många av dem hade en stark barnönskan. Flera kvinnor förklarade att de 

behövde ta en paus mellan försöken att bli gravida och missfallen för att bli sånär 

emotionellt samt fysiskt stabila igen (Meaney et al., 2016; Ockhuijsen, 2014). 

I love babies and if someone was to say on Friday that you are pregnant and you are 
going to have to have the baby tomorrow, I would say yeah that’s great but I just can’t 
do the, the nine months of worrying. (P7, female, two miscarriages).   
(Meaney et al., 2016) 
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Yes, self-protection, it has been so difficult that I did not want to go through the 
same hell again if it goes wrong again. [35-2].   
(Ockhuijsen et al., 2014)  

En del av kvinnorna kom fram till att det bästa var att försöka släppa kontrollen och kände en 

tilltro till att naturen skulle sköta sitt och att de inte kunde påverka hur en eventuell ny 

graviditet skulle sluta. En del av kvinnorna fann ett lugn i sig själva av att komma till denna 

insikt, medan andra inte kunde acceptera bristen på kontroll vilket innebar en stor frustration. 

Vissa var spirituellt lagda och var av åsikten att det som händer det händer och att om det var 

menat att de skulle få barn skulle det komma till de på ett eller annat sätt (Ockhuijsen et al., 

2014; Van, 2012). 

I kind of rely on my spiritual beliefs and think, if this is meant to happen, it’ll happen. 
If it’s not meant to happen, it won’t. So then I kind of have a renewed sense of peace. 
[Participant 9, IPL at 5 weeks, 27 years old].   
(Van, 2012) 

Upprepade missfall och en stigande ålder var något som en del av kvinnorna i studierna 

upplevde som en stressande faktor. Kvinnorna hade en stark önskan att få barn så snart som 

möjligt och istället för att vänta och läka både fysisk och psykiskt upplevde dessa kvinnor 

en stress till att bli gravida igen så snart som möjligt (Wallace, 2016; Ockhuijsen et al., 

2014). 

The last time I was actually very impatient because after that last miscarriage it 
lasted a year and a half before we were pregnant again. So I thought it would take a 
year and a half again to become pregnant so we tried again a month after the 
miscarriage. [34-3].   
(Ockhuijsen et al., 2014) 

Emotionell dämpning vid en ny graviditet efter missfall var något som var en vanligt 

förekommande företeelse hos kvinnorna. De tillät inte sig själva att vara glada och uppskatta 

graviditeten eftersom de var rädda att även den skulle sluta i ett missfall. Detta fenomen 

kallades för emotionell dämpning [en: emotional cushioning]. Rädda för att allt skulle ryckas 

bort försökte kvinnorna tänka bort graviditeten genom att bland annat undvika att köpa 

bebissaker och drömma om hur framtiden skulle se ut med barn (Côte-Arsenault och Donato, 

2011; Ockhuijsen et al., 2013).  

‘I was anxious about why we lost our first son. It was hard to believe that we really 
would have a child – so I held back with some things. Nursery took a long time to put 
together and after our ‘shower’ we unpacked nothing until he was born.’  
(Côte-Arsenault och Donato, 2011) 
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I noticed that two things were present in a subsequent pregnancy. You are reminded 
of your loss or more losses and that causes extra sadness and I had the feeling that I 
did not want to lose this child, and on the other hand I wanted to love this child. That 
makes you very insecure and afraid. [Julia, 34-3].   
(Ockhuijsen et al., 2013) 

Behov av kontroll, kvinnor som tidigare haft upprepade missfall var mer på sin vakt under en 

ny graviditet och det var vanligt att kvinnorna tog många graviditetstester i första trimestern 

för att säkerställa att de fortfarande var gravida. De letade även frekvent efter 

graviditetssymtom och tecken som annars kunde ses som besvärliga av kvinnor som ej 

upplevt missfall och som istället välkomnades av denna grupp. En del kvinnor uppgav att de 

ej kunde slappna av i sin nya graviditet förrän de fick se fostret röra sig på ultraljud eller när 

de kunde känna fosterrörelser (Andersson et al., 2012; Ockhuijsen et al., 2014).  

‘The worse the nausea became and the sorer my breasts got… the calmer I was’.  
(Andersson et al., 2012) 

I think the whole uncertainty will go away at the moment that I can feel the baby 
itself… that something is moving in me, and as long as that is not there, the 
fluctuation between fear and joy remains. [29-5].   
(Ockhuijsen et al., 2014) 

Säkerställa stöd, många kvinnor pratade om 12-veckorsregeln; att inte gå ut med sin 

graviditet förrän efter vecka tolv då oddsen för graviditeten sägs se bättre ut. Det var vanligt 

att kvinnorna i sin första graviditet hade för avsikt att vänta till efter vecka 12 med att 

berätta om sin graviditet men efter att ha genomgått missfall var det vanligare att de ville 

dela med sig av graviditeten tidigare. Detta för att bland annat säkerställa sig om att de 

skulle få ett bättre stöd om de fick missfall ännu en gång (Bellhouse et al., 2018a; 

Ockhuijsen et al., 2014; Ockhuijsen et al., 2013; Rowlands och Lee, 2010).  

Well the advice is to wait twelve weeks before you tell everyone about the pregnancy, 
but I have noticed that the more people know, the more people there will be to support 
you. [38-2].  
(Ockhuijsen et al., 2014) 

I get really angry about that! Not angry, just, after going through the miscarriages, 
of course you want people to know that you’re pregnant! Because the people that 
you’re going to tell are the people that you’re closest to, and you’re going to want 
their support if something did go wrong. So I found that tradition, it’s actually not a 
health benefit, it’s a tradition. (Participant 6).   
(Bellhouse et al., 2018a) 
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Vid en ny graviditet efter missfall upplevdes stödet från omgivningen som betydelsefullt för 

kvinnorna, inte minst från den egna partnern. Det var ofta angeläget att folk i deras närmsta 

krets var medvetna om de tidigare missfallen för att de skulle ha en ökad förståelse för vad 

en ny graviditet kunde innebära för kvinnan och hennes partner. Vissa kvinnor ville heller 

inte bli gratulerade vid en ny graviditet utan ville snarare berätta för kännedom. Även om 

den nya graviditeten skulle sluta i missfall upplevde kvinnorna att det var bättre att ha byggt 

upp ett bredare socialt stöd för sin egen del (Ockhuijsen et al., 2014; Ockhuijsen et al., 

2013).  

7. Diskussion 

Huvudresultat 
 

Denna kvalitativa metasyntes belyser kvinnans behov, upplevelser och hantering vid 

upprepade missfall. I resultatet framkommer de känslor som upplevs vid ett missfall såsom 

maktlöshet, frustration och bristande tilltro till den egna kroppen. I studien framkom även 

kvinnans behov av stöd från partnern, omgivningen och vården i samband med missfall samt 

vilka förväntningar som fanns hos kvinnan. Att få förståelse för sin situation var betydelsefullt 

men även att kunna dela med sig och uppleva att mottagaren lyssnade. Att vårdgivare var 

lyhörda och förstod vikten av att se individen och hennes egen missfallshistorik var av stor 

vikt. Kvinnorna önskade att vården skulle erbjuda dem bland annat informativa samtal, fler 

undersökningar och tidigare utredningar än efter tre missfall i följd. Kvinnorna hanterade sin 

situation på olika sätt, vanligt förekommande var ett undvikande beteende samt emotionell 

dämpning. Genom att få ett bra avslut och en bekräftelse på att missfallet var en personlig 

förlust hade kvinnan lättare att gå vidare och eventuellt våga försöka bli gravid igen.  

 

Resultatdiskussion 

Berg och Lundgrens (2010) teori om att stödja och stärka kan tydligt implementeras i 

examensarbetets resultat. Det framkom delvis hur vården skulle stödja kvinnan genom att ge 

psykiskt såväl som fysiskt stöd under missfallsprocessen samt att vården kunde stärka 

kvinnorna genom lyhördhet för deras behov. I resultatet framkom vikten av att kvinnan 

erhåller stöd i samband med missfall, både från sin nära omgivning och från vårdens sida. 

Även om teorin kan implementeras på kvinnor som genomgår upprepade missfall upplever 

uppsatsförfattarna brister i Berg och Lundgrens (2010) teori om att stödja och stärka, detta då 
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de inte berör kvinnor som genomgår missfall trots att detta är en grupp som är i stort behov av 

stöd.  

Metasyntesens resultat bekräftas i flera andra studier, däribland Morrissey (2006) som betonar 

vikten av att vården ger emotionellt, psykisk och fysiskt stöd till kvinnan i samband med 

missfallet. Studien diskuterade delvis hur vårdpersonalen skulle stödja kvinnorna genom ett 

aktivt lyssnande, lyhördhet för deras behov samt adekvat information. Lok och Neugebauer 

(2007) beskrev vikten av stöd från omgivning genom missfallsprocessen och hur kvinnorna 

hade det lättare att gå vidare när de fick utrymme för sina känslor. 

I resultatet framkom att kvinnor under missfallsprocessen upplevde en rad olika känslor 

däribland frustration, maktlöshet och misslyckande vilket ledde till att tilltron till den egna 

kroppen brast (Morissey, 2006). I en studie av Schwerdtfeger och Shreffler (2009) 

rapporterades det att kvinnor som ej kunnat framföda ett levande barn efter upprepade 

missfall kände sig misslyckade som kvinnor och upplevde ett bristande självförtroende. 

Radford och Hughes (2014) beskriver även kvinnornas känsla av att inte bara ha förlorat ett 

barn vid missfallen utan även att de förlorat en del av meningen med att vara kvinna vilket 

bidrog till att de kände sig misslyckade.  Frustration över missfallen och bristen på den egna 

kontrollen rapporterades i en studie av Jensen, Temple-Smith och Bilardi (2018).  

En del av resultatet handlade om kvinnans undvikande beteende vilket stärks av Radford och 

Hughes (2014) som i sin studie beskrev att en stor del av kvinnorna som upplevt missfall till 

stor del undvek sociala sammanhang där de kunde träffa andra gravida eller små barn. Att 

kvinnorna valde att isolera sig från sociala sammanhang styrktes även i en studie av 

Schwerdtfeger och Shreffler (2009).   

Att få utrymme för sin sorg var det många kvinnor i resultatet som kände ett behov av. Detta 

stärks av Lok och Neugebauer (2007) såväl som Morrissey (2006) som beskriver att vanligt 

förekommande upplevelser och känslor vid missfall är nedstämdhet, längtan efter det 

förlorade barnet, behov av att prata med andra om förlusten och sökande efter en förklaring 

till varför missfallet ägde rum. Det ansågs även finnas en del skillnader mellan sorgen av att 

förlora en nära anhörig och att få ett missfall vilket dels kan förklaras av att kvinnan uttryckte 

att fostret ännu inte var en egen person utan snarare en del av henne och därmed kunde hon 

ofta känna skuld över missfallet. I en kvantitativ studie av Bardos (2015) visade det sig att 

47% kände skuld i samband med missfallet varav 41% upplevde att de själva hade gjort något 

som orsakat missfallet. Vidare i en studie av Radford och Hughes (2009) förklarades det att 
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kvinnorna som genomgått missfall själva tog på sig skulden och rannsakade sina 

livsstilsfaktorer såsom hur mycket de rökt innan graviditeten eller att de inte varit i tillräckligt 

bra fysisk form.  

Lok och Neugebauer (2007) förklarar att kvinnan hade svårt att veta hur hon skulle hantera 

sorgen då det inte direkt finns några etablerade sorgeritualer för missfall, vilket även var en 

del av resultatet. I ett flertal artiklar framkommer dessutom vikten av att kvinnan fick 

bekräftat att missfallet var en stor förlust för henne och att personer i hennes omgivning ofta 

hade svårt att se det och ge henne denna bekräftelse (Lok och Neugebauer, 2007; Morrissey, 

2006). 

Lok och Neugebauer (2007) förklarar att när en kvinna blir gravid igen efter ett missfall blir 

det ett naturligt avslut för det tidigare missfallet och fokus på den nya graviditeten. Resultatet 

visar även att kvinnorna är i behov av en paus mellan missfallet och den nya graviditeten för 

att bli emotionellt redo inför en ny graviditet. Detta styrks av Morrissey (2006) som beskriver 

att kvinnor behöver samt borde ta en paus för att sörja sin förlust för att det inte ska ledda till 

emotionella och psykiska problem i framtiden. Resultatet visade att kvinnorna med upprepade 

missfall hade svårt att glädjas och njuta av en ny graviditet. Vilket berodde på en 

överhängande oro för att även den nya graviditeten skulle sluta i ett missfall, detta resultat 

styrks av flera artiklar som belyser att kvinnor med upprepade missfall i bakgrunden hade en 

högre frekvens av oro under sin graviditet (Lok och Neugebauer, 2007; Morrissey, 2006). I en 

annan studie av Hada, Kuse och Nakatsuka (2018) framkom det att så mycket som 59% av 

kvinnorna med upprepade missfall oroade sig för att den nya graviditeten skulle sluta i ett 

missfall även långt in i graviditeten.  

Metoddiskussion 

Att visa på en studies trovärdighet, pålitlighet, bekräftelsebarhet och överförbarhet är av stor 

vikt för att kunna bevisa om att den håller en god kvalitet. Trovärdighet visas genom att 

författarna av en studie eller examensarbete kan påvisa att resultatet är rimligt samt giltigt. 

Giltighet kan bevisas delvis genom att redovisa studiens replikerbarhet samt genom 

användningen av ett pålitligt bedömningsinstrument. För att öka trovärdigheten kan även 

författarna av en studie belysa på vilket sätt författarna är bekanta med den forskningsmiljö 

som finns genom det valda ämnet. Pålitlighet handlar även om att författarna är medvetna om 

sin egen förförståelse till ämnet som ska undersökas samt ta ställning till hur detta kan 

påverka resultatet. Bekräftelsebarhet handlar om att analysprocessen är tydligt beskriven som 
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möjligt, detta genom att författaren redogör hur studien kan replikeras. Sist ska författarna av 

en studie fundera över hur resultatet kan vara överförbart i en annan kontext, grupp eller 

situation. För att uppnå detta ska trovärdigheten, pålitligheten och bekräftelsebarheten vara 

säkrad. Författarna för detta examensarbete har därmed uppfyllt detta genom att studiens olika 

steg beskrivs i metoden samt diskuteras i metoddiskussionen nedan (Mårtensson och 

Fridlund, 2017).  

För att en studie ska vara trovärdig bör en metod ha valts som ger svar till syftet som ska 

undersökas. Den metod som användes för examensarbete var en metasyntes med 

metaetnografisk ansats av Noblit och Hare (1988). Metasyntes i sig är en relativt ny metod 

inom forskningsvärlden vilket innebär att det finns oklarheter såväl som delade uppfattningar 

om metasyntesens användbarhet och lämplighet i att sammanställa data inom ett ämne 

(Willman Och Stoltz 2017). Kvalitativ metasyntes kritiseras ofta för att inte generera någon 

ny forskning utan egentligen handlar om att sammanställa och syntetisera befintlig forskning 

(Bondas, 2007). Det finns dock fördelar med att använda sig av en kvalitativ metasyntes, 

kvalitativa data att en relativt liten grupp har undersökts och ger därmed ett begränsat resultat 

och trovärdighet. Genom att då sammanställa data från flera studier med liknande syfte kan 

kvalitativa data få en större trovärdighet, användbarhet samt ge en större förståelse för det 

fenomen som undersöks och passade därmed till valt syfte (Downe och Welsh, 2006).  

När metoden var utvald gick författarna av examensarbetet vidare till att göra en pilotsökning 

för att bekanta sig med utvalt forskningsområde och därmed stärka tillförlitligheten samt 

giltigheten (Mårtensson och Fridlund, 2017). Det första sökordet som författarna utgick ifrån 

var ”habitual abortions” vilket genererade ett flertal reviewartiklar, forskningsartiklar samt 

mynnade ut i nya sökord. När relevanta sökord hade identifierats kunde dessa användas i flera 

databaser för att skapa ämnesträd som innefattade ett flertal olika sökord som var synonyma, 

denna funktion finns i ett flertal databaser men inte i alla (Polit och Beck, 2011). För att 

sökningarna skulle bli replikerbar användes en systematisk litteratursökning med sökorden i 

olika kombinationer. Att studien är replikerbar är av stor vikt för att öka trovärdigheten och 

giltigheten i ett examensarbete (Willman och Stoltz, 2017; Polit och Beck, 2011). 

För att stärka metasyntesen kvalitet ytterligare användes även en granskningsmallen JBI 

QARI, denna granskningsmall innehöll då 10 olika frågor som författarna för examensarbetet 

gjorde till ett poängsystem där varje ifyllt ”ja” gav 1 poäng. Författarna delade först upp 

artiklarna och granskade var för sig samt poängsatte dem. Senare fick den andra läsa igenom 
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varandras artiklar för att säkerställa att de bedömdes lika trovärdiga av båda. Genom att båda 

författarna granskade alla artiklar och kom fram till samma poäng ökade reliabiliteten i 

bedömningsinstrumentet såväl som artiklarna (Mårtensson och Fridlund, 2017). Artiklarna 

skulle ha medelhöga poäng 4–7 poäng eller höga poäng 8–10 för att inkluderas i 

examensarbetet. Fördelen med att använda ett bedömningsinstrument är att det ger en objektiv 

bild av en artikel. En artikel kan uppfattas som mer eller mindre relevant för studien utifrån 

personlig bias medan bedömningsinstrumentet säkrar kvaliteten på studierna utifrån en 

opartisk bedömning. Genom att båda författarna har läst igenom och bedömt artiklarna 

minskas även risken för bias (Mårtensson och Fridlund, 2017; Polit och Beck, 2011). En 

möjlig nackdel med bedömningsinstrumentet är att de flesta finns endast på engelska och då 

detta inte är författarnas modersmål är det inte omöjligt att en del punkter kan missförstås. 

Därför användes olika översättningsverktyg för att kontrollera att alla punkter kunde förstås 

och artiklarna kunde bedömas på ett korrekt sätt. 

Den kvalitativa metasyntesen som metod handlar om att tolka ett flertal studiers resultat och 

sedan syntetisera denna data till ett nytt resultat (Willman och Stoltz, 2017; Noblit och Hare, 

1988). När resultat tolkas finns det alltid en risk för att något feltolkas eller förvrängs, även 

om det inte är syftet är det något som kan hota tillförlitligheten i en studie oavsett val av 

metod. Det är därför viktigt enligt Walsh och Downe (2005) att undvika frestelsen att ”läsa 

mellan raderna” och istället förhålla sig nära till råmaterialet. När resultat tolkas är det även 

av stor vikt att författarna är medvetna om hur deras egen förförståelse kan påverka 

tolkningen av ett resultat (Walsh och Downe, 2005). Båda författarna har tidigare erfarenhet 

av att jobba med patienter som varit med om missfall samt upprepade missfall under sin 

verksamhetsförlagda utbildning och arbete som sjuksköterskor. Förförståelsen och 

uppfattningar om kvinnornas upplevelser kan därmed potentiellt hota studiens trovärdighet. 

Enligt Polit och Beck (2011) ska forskare sträva efter att vara opartiskt samt inneha ett kritiskt 

och reflekterande förhållningssätt som möjligt. För att detta skulle vara möjligt diskuterade 

författarna sinsemellan vilken förförståelse som de innehade samt hur denna skulle åsidosättas 

för att få ett korrekt resultat. Sist är det viktigt att författarna undviker plagiering och 

förvrängning av data (Kjellström, 2017). Plagiering undviks genom att resultatet tolkas samt 

skrivs om för att skapa ett nytt resultat, det är dock viktigt att i detta steg undvika feltolkning 

då detta kan ledda till förvrängning av data. Det är dock viktigt att notera att författarna av 

detta examensarbete inte har engelska som modersmål och att det därmed alltid finns en risk 

för feltolkningar. För att undvika detta användes lexikon samt synonymböcker genom 
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examensarbetets gång. Författarna valde även att återge alla citat på sitt originalspråk för att 

undvika feltolkningar.  

 

Etikdiskussion 

Samtliga studier som var med i examensarbetet redovisade tydligt sina etiska 

ställningstagande, antingen genom att vara godkänd av en etisk kommitté eller genom en 

beskrivning av hur forskarna hade gått tillväga för att försäkra sig om att deltagarnas 

autonomi och integritet respekterades och skyddades. Då data har syntetiserats utifrån andra 

studier hade författarna av detta examensarbetet ej varit i direktkontakt med någon av 

kvinnorna som varit med i studierna. Då studien är en metasyntes behövdes inget etiskt 

godkännande inhämtas från någon etisk kommitté. 

 

Slutsats 

Upprepade missfall är inget som blir lättare med tiden utan berörda kvinnor förklarar att det 

tvärtom blir svårare efter varje missfall. Genom att ha kunskap om vad kvinnan går igenom 

både fysiskt- och psykiskt vid upprepade missfall bidrar det till en ökad förståelse för vad 

kvinnan behöver, både från sin omgivning men även från vårdens samt barnmorskans sida. 

Alla kvinnor hanterar sin situation på olika sätt men är i behov av stöd och uppmuntran under 

processen för att inte tappa hoppet eller tilltron till den egna kroppen. Kvinnorna som citeras i 

examenarbetet förklarade att missfall ännu är ett tabubelagt ämne i samhället därav vikten att 

belysa hur en utomstående kan prata om och kring missfall. Att vara tyst, lyssna och vara 

närvarande var mer välkommet än tomma ord och oanvändbara råd.  

 

Klinisk tillämpbarhet 
 
Genom att belysa vad kvinnor som genomgått upprepade missfall har för upplevelser och 

behov bidrar det till en ökad förståelse samt kunskap hos barnmorskor, övriga vården och 

samhället. Ett av huvudfynden i denna studie var att kvinnor som genomgått flera missfall i 

följd hade önskat att få en utredning tidigare än efter tredje missfallet för att slippa den smärta 

som ännu ett missfall innebär. Eftersom det finns forskning på att sannolikheten mellan att få 

ännu ett missfall efter ett andra missfall nästan är lika stor som efter ett tredje missfall borde 

utredningskraven för upprepade missfall ses över och eventuellt ändras. Förslaget är att 

utredningskraven skulle ändras till att kvinnan/paret kan få en utredning redan efter två 

missfall i följd, som det idag ser ut i många andra länder i världen. Med metasyntesen ville 
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även författarna av examensarbetet förbättra kunskapsläget för individen, samhället och 

vården gällande hur denna grupp av kvinnor vill bli bemötta. Att våga prata om missfall och 

vara närvarande under och efter processen samt att vara lyhörd för vad kvinnan behöver för 

att känna sig sedd och hörd skulle bidra till kvinnor som genomgår missfall skulle känna sig 

mindre ensamma. Genom att normalisera och lyfta att missfall är vanligt förekommande och 

kan hända alla blir ämnet mindre tabu samtidigt som detta öppnar för att kvinnor med 

upprepade missfall vågar söka mer hjälp och stå på sig för att få rätt utredning.  

Barnmorskan behöver mer kunskap inom området graviditetsförlust och tydliggjort att även 

den delen ingår i barnmorskans kompetensområde. För att åstadkomma detta krävs det mer 

utbildning gällande missfall samt upprepade missfall inom barnmorskeutbildningen men även 

ute på barnmorskemottagningar (BMM). Vidare är det viktigt att dessa kvinnor fångas upp av 

barnmorskor när de kontaktar BMM antingen direkt när kvinnan initierar kontakt eller snarast 

om kvinnan väljer att lämna ett telefonmeddelande. Barnmorskan kan då förutom att lyssna 

även hjälpa patienten att komma i kontakt med kurator eller läkare för vidare uppföljning och 

utredning. En del patienter kanske inte vet vart de ska vända sig eller är i stor sorg och kan 

därmed behöva någon som kan hjälpa dem vidare i processen, denna roll skulle kunna fyllas 

av den barnmorska som patienten kommer i kontakt med vid missfallet. Vidare borde vården 

etablera stödgrupper för dessa kvinnor där de har möjlighet att utbyta erfarenheter och dela 

med sig av sina berättelser. Med en ökad kunskap om upprepade missfall skulle barnmorskan 

potentiellt inneha en nyckelroll i att samordna denna stödgrupp och ge information samt även 

samarbeta med andra arbetskategorier såsom psykologer och kuratorer för att hjälpa dessa 

kvinnor att bearbeta sorgen.  

 

Förslag till framtida forskning 

Det behövs vidare forskning på vad som kan orsaka upprepade missfall men även hur vi som 

barnmorskor och närstående kan tillgodose denna grupps behov för att de ska få rätt verktyg 

till att få en bättre reproduktiv hälsa. Vidare forskning behövs även för att ge barnmorskor och 

andra vårdgivare tydligare riktlinjer för hur par som går igenom svåra situationer såsom 

graviditetsförluster ska bemötas samt vad barnmorskor kan hjälpa till med och erbjuda som 

vidare hjälp i kedjan. En del av dessa kvinnor har dessutom redan hunnit bli inskrivna på 

barnmorskemottagningarna och behöver då ringa upp och meddela missfallet. Här behövs 

bättre rutiner för uppföljning och är det en kvinna som redan fått missfall tidigare bör hon 
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erbjudas konsultation och samtal med eventuellt barnmorskemottagningen som en 

utgångsplattform.  

Genom att gå vidare och undersöka huruvida riskerna att få tre missfall i följd är snarlik 

siffrorna för att få två missfall i följd skulle det kunna leda till att även i Sverige göra om 

kriterierna för att kunna få en tidigare utredning. Detta skulle innebära att fler kvinnor och par 

då kunde få hjälp tidigare och därmed slippa genomlida åtminstone ett missfall mindre 

samtidigt som en tidigare utredning skulle öka deras chanser att bli med barn i ett tidigare 

skede. 

En konsekvens av upprepade missfall där kvinnan/paret avslutar graviditetsförsöken är att 

kvinnan/paret blir ofrivilligt barnlösa. Ibland är det parens egna val att sluta försöka bli 

gravida då processen är fysiskt och psykiskt krävande och i vissa fall är det andra faktorer 

såsom ålder eller ekonomi framtvingar detta beslut. Vidare forskning skulle därmed 

potentiellt vara att utforska hur detta påverkar deras liv, vilka konsekvenser det får för deras 

framtid samt hur deras psykiska välmående har påverkats av upprepade missfall. Vidare 

skulle även en utveckling av Berg och Lundgrens (2010) teoretiska perspektiv, stödja och 

stärka, kunna bidra till att kvinnor som är med om upprepade missfall inkluderades. Teorin 

fokuserar främst på den gravida kvinnan genom graviditeten, förlossningen och post partum, 

Boken innehöll ett kapitel som berörde infertilitet av Johansson (2010) och kvinnorna i detta 

examensarbete passar delvis in men inte fullt ut. Teorin stödja och stärka har därmed en bra 

utgångspunkt men vidare forskning om hur teorin kan inkludera dessa kvinnor samt hur den 

utvecklade teorin ska implementeras är därmed ett område att utforska vidare.  
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Bilaga 1. Sammanställning av resultatartiklar. 

Nr Författare, år, 
land 

Titel Syfte Design, metod Deltagare Resultat Kvalitet 

1 Ockhuijsen, H. 
D. L., Boivin, 
J., van den 
Hoogen, A. & 
Macklon N. S. 
2013. 
Nederländerna. 

Coping after 
recurrent 
miscarriage: 
uncertainty and 
bracing for the 
worst. 

Syftet med 
studien var att 
undersöka hur 
kvinnor med ett 
eller flera 
missfall 
hanterar 
perioden efter 
missfallet, 
väntan på ett 
positivt 
graviditetstest 
samt en ny 
graviditet och 
hur de hanterar 
de olika 
stadierna.  

Kvalitativ metod. 
Semistrukturerad 
intervjustudie. 
Grounded Theory 
Tematisk analys. 

9 kvinnor varav 
5 med 
upprepade 
missfall. 

Resultatet visade att kvinnor 
med upprepade missfall 
upplever en rad olika känslor 
efter missfallen såsom stress 
och rädsla för framtiden. En 
ny graviditet innebar inte 
alltid hopp och glädje utan 
resulterade ofta i oro, att 
förbereda sig på det värsta 
och ett känslomässigt 
avvikande. Kvinnorna var 
även i behov socialt stöd från 
närstående samt vänner men 
upplevde inte alltid att de 
fick det stöd de behövde. 

Hög 

2 Koert, E., 
Malling, G. M. 
H., Sylvest, R., 
Krog, M. C., 
Kolte, A. M., 
Schmidt, L. & 
Nielsen, H. S. 
2018.  
Danmark. 

Recurrent 
pregnancy loss: 
couples’ 
perspectives on 
their need for 
treatment, 
support and 
follow up. 

Syftet med 
studien var att 
utforska vilka 
behov som 
fanns hos par 
som varit med 
om upprepade 
missfall i form 
av behandling, 
stöd och 
uppföljning. 

Kvalitativ metod. 
Semistrukturerad 
intervjustudie. 
Tematisk analys. 

13 par som varit 
med om 
upprepade 
missfall. 

I resultatet framgick det 
delvis att kvinnor i samband 
med upprepade missfall 
kände sig maktlösa och 
klandrade sig själva medan 
männen kände sig hjälplösa 
under missfallet. Det paren 
ville ha mer av var 
information, förståelse för 
deras situation, stöd i form av 
samtal samt en förståelse för 
att varje missfall var en 
förlust och inget varken 
kvinna eller mannen vande 
sig vid. 

Hög 

3 Van, P.  
2012.  
USA. 

Conversations, 
coping & 
connectedness: 
a qualitative 
study of women 
who have 
experienced 
involuntary 
pregnancy loss. 

Syftet med 
studien var att 
beskriva vilka 
copingstrategier 
kvinnor 
använde sig av 
efter upprepade 
missfall. 

Kvalitativ metod. 
semistrukturerad 
intervjustudie. 
Grounded Theory. 

20 kvinnor 
deltog i studien. 
7 hade varit 
med om 
upprepade 
missfall. 

Resultatet visade att de 
copingstrategier som kvinnor 
använde sig av efter 
upprepade missfall var att se 
det som något utom deras 
kontroll och försöka gå 
vidare i livet, andra sökte 
stöd hos närstående eller 
andra kvinnor som befann 
sig/varit med om liknande 
situationer, andra undvek att 
prata samt började undvika 
andra personer som var 
gravida eller hade barn. 

Hög  

4 Musters, A. M., 
Taminiau-
Bloem, E. F., 
van den 
Boogaard, E., 
van der Veen, 
F. & Goddijn, 
M.  
2011. 
Nederländerna. 

Supportive care 
for women with 
unexplained 
recurrent 
miscarriage: 
patients’ 
perspectives. 

Syftet med 
studien var att 
undersöka 
vilket stöd och 
vård som 
kvinnor med 
upprepade 
missfall 
upplevde att de 
behövde i 
samband med 
en ny graviditet. 

Kvalitativ metod. 
Semistrukturerad 
djupintervjustudie
. 
Författarna 
skapade utifrån 
intervjuerna olika 
kategorier. 

15 kvinnor som 
varit med om 
upprepade 
missfall. 

Kvinnorna som var med i 
studien upplevde ett behov 
av extra information, stöd 
planering och rådgivning i 
samband med en ny 
graviditet. De önskade även 
extra medicinska 
interventioner såsom tätare 
ultraljudskontroller och 
blodprover. 

Hög 

5 Wallace, R., 
DiLaura, A. & 
Dehlendorf, C.  
2017.  
USA. 

” Every 
Person’s Just 
Different”: 
Women’s 
Experience with 
Counseling for 
Early 
Pregnancy Loss 
Management. 

Syftet med 
studien var att 
ta reda på 
vilken 
behandlingsfor
m som kvinnor 
föredrog när de 
fick reda på att 
graviditeten inte 
var viabel. 

Kvalitativ metod. 
Semistrukturerad 
intervjustudie. 
Grounded Theory. 

21 kvinnor 
deltog i studien. 

Kvinnorna i studien ville ha 
mycket och tydlig 
information när de fick reda 
på att graviditeten ej var 
viabel, samt även få flera 
valmöjligheter av hur 
missfallet skulle fortlöpa, 
exempelvis genom 
exspektans eller med hjälp av 
läkemedel. 

Hög 
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6 Bellhouse, C., 
Temple-Smith, 
M. J. & Bilardi, 
J. E.  
2018a. 
Australien.  

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

Syftet med 
studien var att 
undersöka 
kvinnors 
upplevelse av 
socialt stöd vid 
upprepade 
missfall samt 
skapa en större 
förståelse för 
kvinnans 
upplevelser. 

Kvalitativ metod. 
Semistrukturerad 
intervjustudie. 
Tematisk analys.  

15 kvinnor 
deltog i studien 
varav 13 hade 
varit med om 
upprepade 
missfall. 

Kvinnor med upprepade 
missfall poängterade vikten 
av stöd från partner, familj 
samt omgivningen men 
uppgav att det fanns en brist 
på förståelse och stöd. Många 
kvinnor upplevde missfall 
som stigmatiserad och att 
människor i deras 
omgivningen inte förstod 
eller ville lyssna på deras 
berättelser. Många valde 
dock att berätta tidigare om 
sin graviditet för att 
säkerställa att de fick stöd 
ifall ännu ett missfall skulle 
inträffa. 

Hög 

7 Ockhuijsen, H. 
D. L., van den 
Hoogen, A., 
Boivin, J., 
Macklon N. S. 
& de Boer, F. 
2014. 
Nederländerna.  

Pregnancy After 
Miscarriage: 
Balancing Loss 
of Control and 
Searching for 
Control. 

Syftet med 
studien var att 
undersöka 
kvinnors 
upplevelser 
under och efter 
missfallet samt 
vid ny 
graviditet. 
Studien 
undersökte även 
vilka 
copingstrategier 
kvinnorna tog 
till under de 
olika faserna. 

Kvalitativ metod. 
Semistrukturerad 
intervjustudie. 
Tematisk analys. 

24 kvinnor 
deltog i studien 
som varit med 
om upprepade 
missfall. 

Under missfallet upplevde 
kvinnorna en känsla av 
rädsla, maktlöshet, ilska, 
sorg, oro, misslyckade och 
besvikelse. Kvinnorna sökte 
information och socialt stöd 
för att finna någon form av 
kontroll. Vänteperioden 
mellan missfallet innebar 
mycket en känsla av oro, 
avundsjuka gentemot andra 
gravid och skam över sin 
avundsjuka. Under 
vänteperioden sökte de 
socialt stöd samt försökte 
distrahera sig själva för att 
undvika situationen de 
befann sig i. En ny graviditet 
innebar blandning av positiva 
och negativa känslor. De 
copingstrategier kvinnan 
tilltog var att fokusera på 
graviditetssymtomen. 

Hög 

8 Boyle, F. M., 
Mutch, A. J., 
Barber, E. A., 
Carroll, C. & 
Dean, J. H.  
2015. 
Australien.  

Supporting 
parents 
following 
pregnancy loss: 
a cross-
sectional study 
of telephone 
peer supporters. 

Syftet med 
studien var att 
undersöka hur 
stödpersoner 
som varit med 
om upprepade 
missfall själva 
kunde hjälpa 
andra personer i 
samma situation 
samt deras egna 
erfarenheter. 

Mixed method 
med öppna och 
slutna frågor. 
Deskriptiv analys. 
 

24 kvinnor 
deltog i studien. 
Alla hade 
tidigare varit 
med om 
upprepade 
missfall. 

Kvinnorna som kontaktade 
dessa stödpersoner önskade 
att få samtala med någon som 
varit med om upprepat 
missfall själva. 
Stödpersonerna upplevde att 
de kunde hjälpa dessa 
personer genom sin sorg och 
förlust då de hade en större 
förståelse. Stödpersonerna 
hade själva upplevt i 
samband med sina missfall 
att det fanns en brist på stöd 
för personer som genomgått 
upprepade missfall. 

 

9 MacWilliams, 
K., Hughes, J., 
Aston, M., 
Field, S. & 
Moffatt, F. W.  
2016. Kanada.  

Understanding 
the Experience 
of Miscarriage 
in the 
Emergency 
Department. 

Syftet med 
studien var att 
undersöka och 
beskriva 
kvinnors 
upplevelser och 
erfarenheter av 
att genomgå ett 
missfall på 
akuten. 

Kvalitativ metod. 
Semistrukturerad 
intervjustudie. 
Hermeneutiks och 
tematisk analys. 

8 kvinnor deltog 
i studien, varav 
3 med 
upprepade 
missfall. 

Resultatet visade på fem 
teman, förlust, söka vård, en 
annan form av trauma, behov 
av bekräftelse och att lämna 
akuten. Kvinnorna upplevde 
att de hade ett behov av stöd 
och bekräftelse i samband 
med missfallet från 
vårdpersonalen, kvinnorna 
som varit med om upprepade 
missfall upplevde att fått stöd 
och utrymme at utrycka sina 
känslor. Däremot upplevde 
de bristfällig uppföljning och 
var osäkra på vart de skulle 
vända sig efter de lämnat 
akuten samt bristande 
information. Kvinnorna 
beskrev även en brist på stöd 
från närstående samt 

Hög 
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isolering efter ännu ett 
missfall. 

10 Murphy, F. & 
Philpin, S. 
2009. 
Storbritannien.  

Early 
miscarriage as 
’matter out of 
place’: An 
ethnographic 
study of nursing 
practice in a 
hospital 
gynaecological 
unit. 

Syftet med 
studien var att 
undersöka hur 
kvinnor 
hanterar tidiga 
missfall i en 
sjukhusmiljö. 

Kvalitativ metod. 
Etnografisk studie 
samt 
intervjustudie. 
Tematisk analys. 

8 kvinnor 
deltog, varav 4 
hade varit med 
om upprepade 
missfall. 

Resultatet visade på 3 
nyckelkategorier såsom 
första symtomen, förlusten 
av ett barn och följder av 
missfallet. Studien visade 
delvis hur olika vårdpersonal 
och kvinnorna upplever 
fostret. Kvinnorna använde 
olika termer för att beskriva 
fostret såsom embryo, det, 
bebis eller foster, beroende 
på vald term antingen 
distansera känslomässigt 
eller blir mer känslosamma. 
Kvinnorna med upprepade 
missfall utryckte en oro över 
förlusten och oro för 
”barnet”. Andra hade inte 
hunnit anknyta till barnet då 
missfallet var så pass tidigt 
och upplevde snarare de 
fysiska symtomen som värst. 
Varje missfall var unikt för 
kvinnan medan för 
vårdpersonalen var det något 
som oftast gick på rutin. 

Hög 

11 Meaney, S., 
Corcoran, P., 
Spillane, N. & 
O’Donoghue, 
K.  
2016.  
Irland.  

Experience of 
miscarriage: an 
interpretative 
phenomenologi
cal analysis. 

Syftet med 
studien var att 
undersöka hur 
kvinnor och 
mäns 
erfarenheter 
samt 
upplevelser av 
att vara med om 
ett eller flera 
missfall. 

Kvalitativ metod. 
Semistrukturerad 
djupintervjustudie 
med 
fenomenologisk 
ansats. 
Tematisk analys. 

16 deltagare 
varav 6 män 
och 10 kvinnor. 
Samtliga 10 
kvinnor hade 
varit med om 
upprepade 
missfall. 

Kvinnor som genomgått 
upprepade missfall upplevde 
varje missfall som en förlust 
och ville få det bekräftat som 
det av vårdpersonal och 
närstående, men upplevde att 
det oftast inte gjorde det. 
Studien visade även att 
kvinnorna upplevde att 
missfall diskuterades allt för 
lite, att sjukhuset logistiskt 
sätt inte var anpassade för 
dem var något som 
upplevdes som emotionellt 
krävande då de fick sitta och 
vänta med andra gravida. 
Socialt stöd upplevdes som 
viktigt både från närstående 
och vårdpersonal. Kvinnorna 
upplevde oro kring sin 
fertilitet, stigande ålder och 
hälsa samt frustration när de 
inte kunde få utredning 
förens efter 3:e missfallet.  

Hög 

12 Peel, E.  
2010. 
Stobritannien, 
Kanada, USA & 
Australien.  

Pregnancy loss 
in lesbian and 
bisexual 
women: an 
online survey of 
experiences. 

Syftet med 
studien var att 
undersöka 
lesbiska och 
bisexuella 
kvinnors 
upplevelser av, 
intrauterin 
fosterdöd och 
neonatal död. 

Kvalitativ metod. 
Frågeformulär 
med öppna frågor 
via nätet. 
Tematisk analys. 

60 kvinnor 
deltog i studien 
varav 20 hade 
varit med om 
upprepade 
missfall. 

Kvinnor med upprepade 
missfall i bakgrunden visade 
ett flertal olika känslor i 
samband med ett nytt 
missfall såsom chock, ilska, 
hopplöshet och ångest. 
Kvinnorna om deltog i 
studien upplevde bristfällig 
förståelse och stöd från 
vårdpersonalen samt att 
vårdpersonalen inte förstod 
partners roll samt sorg. 

Hög 

13 Rowlands, I. J. 
& Lee, C. 2010.  
Australien.  

’The silence 
was deafening’: 
social and 
health service 
support after 
miscarriage. 

Syftet med 
studien var att 
undersöka hur 
kvinnor som 
genomgått ett 
eller flera 
missfall 
hanterade 
perioden efteråt 
och vilket 

Kvalitativ metod. 
Grounded Theory 
vid datainsamling. 
Semistrukturerad  
intervjustudie. 
Tematisk analys. 

9 kvinnor deltog 
varav 4 hade 
varit med om 
upprepade 
missfall. 

Flera kvinnor beskrev att det 
bästa stödet var från kvinnor 
som varit med om liknande 
situationer. Att tidigt berätta 
om den nya graviditeten för 
några få utvalda ansåg flera 
kvinnor var skönt eftersom 
de troligtvis skulle meddela 
samma personer om ett 
eventuellt missfall och då 
redan förberett dem på att de 

Hög 
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behov av stöd 
de behövde. 

kunde behöva emotionellt 
stöd. En del upplevde att de 
inte hade en tydlig plats inom 
vården och beskrev hur 
hemskt det kändes att dela 
väntrum med gravida kvinnor 
och att många vårdgivare 
främst tittade på det fysiska 
välmående snarare än det 
psykiska.  

14 Bellhouse, C., 
Temple-Smith, 
M., Watson, S. 
& Bilardi, J. 
2018b.  
Australien.  

”The loss was 
traumatic… 
some healthcare 
providers added 
to that”: 
Women’s 
experiences of 
miscarriage. 

Syftet med 
studien var att 
undersöka 
vilken effekt 
missfall har på 
kvinnans 
psykiska 
välmående samt 
hur de upplever 
stödet från 
vårdpersonal. 

Kvalitativ metod. 
Semistrukturerad 
intervjustudie. 
Tematisk analys. 

15 kvinnor 
deltog vara 10 
hade varit med 
om upprepade 
missfall. 

Flera kvinnor upplevde 
missfallen som en förlust och 
att närstående inte var 
tillräckligt förstående. 
Känslor som beskrevs var 
sorg, ångest, skuld, 
hjälplöshet och isolering. 
Flera upplevde att vårdgivare 
inte hanterade 
missfallsprocessen på rätt sätt 
och de kände sig utelämnade 
att hantera detta själva utan 
någon vidare information 
eller uppföljning. 

Hög 

15 Côte-Arsenault, 
D. & Donato, 
K. 2011.  
USA. 

Emotional 
cushioning in 
pregnancy after 
perinatal loss. 

Syftet med 
studien var att 
undersöka vilka 
copingstrategier 
som kvinnor 
med upprepade 
missfall tog till i 
samband med 
en ny graviditet 
för att antingen 
dämpa känslor 
eller förbereda 
sig 
känslomässigt 
för ett eventuellt 
nytt missfall.  

Mixed method. 
Öppna och slutna 
frågor. 
Tematisk analys. 

63 kvinnor 
deltog i studien 
där alla hade 
varit med om 
upprepade 
missfall. 

Majoriteten av kvinnorna 
rapporterade att de på något 
sätt tog till emotionell 
dämpning [en: emotional 
cushioning] för att skydda sig 
själv från att knyta an till 
fostret och känna sig för 
hoppfull. Detta kunde vara 
genom att inte prata öppet 
om graviditeten eller att 
vänta med att köpa 
bebissaker.  

Hög 

16 Andersson, I-
M., Nilsson, S. 
& Adolfsson, A. 
2011.  
Sweden.  

How women 
who have 
experienced one 
or more 
miscarriages 
manage their 
feelings and 
emotions when 
they become 
pregnant again- 
a qualitative 
interview study. 

Syftet med 
studien var att 
undersöka hur 
kvinnor 
hanterar sina 
känslor i 
samband med 
en ny graviditet 
efter ett eller 
flera missfall. 

Kvalitativ metod. 
Intervjustudie. 
Induktiv analys. 

13 kvinnor 
deltog i studien. 
Där det tyvärr 
inte gick att 
utläsa vilka som 
varit med om 
mer än ett 
missfall. Data 
angående 
upplevelser var 
dock 
sammanställda 
för de som varit 
med om ett 
samt flera 
missfall där 
erfarenheterna 
liknade 
varandra. 

Resultatet delades in i fem 
kategorier som var: 
distansera sig från 
graviditeten, fokusera på 
graviditetssymtomen, 
sökande efter bekräftande 
information, extra 
ultraljudstillfällen och att 
fråga efter både 
professionellt och socialt 
stöd. Det var en balansgång 
mellan att försöka tänka bort 
graviditeten och fokusera på 
det som är normalt i 
graviditeten.  

Hög 
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JBI Critical Appraisal Checklist for Qualitative Research  
Reviewer   Date    

Author   Year Record Number  

  

Yes 

 

No 

 

Unclear 

 

Not applicable 

1. Is there congruity between the stated philosophical 
perspective and the research methodology? □ □ □ □ 

2. Is there congruity between the research methodology and 
the research question or objectives? □ □ □ □ 

3. Is there congruity between the research methodology and 
the methods used to collect data? □ □ □ □ 

4. Is there congruity between the research methodology and 
the representation and analysis of data? □ □ □ □ 

5. Is there congruity between the research methodology and 
the interpretation of results? □ □ □ □ 

6. Is there a statement locating the researcher culturally or 
theoretically? □ □ □ □ 

7. Is the influence of the researcher on the research, and 
vice- versa, addressed? □ □ □ □ 

8. Are participants, and their voices, adequately represented? □ □ □ □ 
9. Is the research ethical according to current criteria or, for 

recent studies, and is there evidence of ethical approval by 
an appropriate body? 

□ □ □ □ 
10. Do the conclusions drawn in the research report flow 

from the analysis, or interpretation, of the data? □ □ □ □ 

Overall appraisal:  □       Include  □            Exclude  □   Seek further info.  □ 

Comments (Including reason for exclusion) 
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