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SAMMANFATTNING  
Bakgrund: Omkring en av fyra graviditeter resulterar i missfall. Rent medicinskt är ett 

missfall som sker tidigt i graviditeten något som hamnar långt ner på prioriteringslistan inom 

sjukvården. För kvinnan däremot är det ofta en stor händelse som hon bär med sig genom hela 

livet och vårdpersonalens förhållningssätt kan påverka kvinnans upplevelse av missfallet.  

Syfte: Syftet med denna studie var att belysa kvinnors utsaga om vårdpersonalens bemötande 

vid ett missfall.  

Metod: Litteraturstudie av två självbiografiska böcker som behandlar ämnet missfall. En 

kvalitativ analys har använts och böckerna analyserades med inspiration av Burnards 

analysmetod för att uppnå syftet.  

Resultat: Presenteras i fem kategorier: Behov av att sjukvårdspersonal känner till kvinnans 

framtidsdrömmar, bemötande, behov av att sjukvårdspersonal vet att kvinnan upplever en 

förlust av kontroll, behov av att sjukvårdspersonal känner till kvinnans förlust av identitet och 

behov av stöd. Resultatet visar att det är viktigt att sjukvårdspersonalen även ser till kvinnans 

emotionella behov och inte enbart till de fysiska behoven vid missfallet. Det är betydelsefullt 

att sjukvårdspersonalen förstår att missfallet är en komplex händelse som får följder på många 

olika plan hos kvinnan.  

Slutsats: Bemötandet och det emotionella stödet är något som vårdpersonalen inte får 

glömma bort. Bemötandet kvinnan får visar sig ha betydelse för hur kvinna senare kommer att 

se på sitt missfall. 

 

Nyckelord: Missfall, bemötande, kvinnor, utsaga, stöd  
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INLEDNING 
Enligt Moulder (2001) är en säker siffra på hur många missfall som inträffar årligen svår att 

få. Uppskattningsvis resulterar omkring en av fyra graviditeter i missfall. Kvinnor som får 

missfall tas antingen emot på en akutmottagning eller en gynekologisk avdelning (Moulder, 

2001).  Rent medicinskt är ett missfall, i synnerhet om det sker tidigt i graviditeten, något som 

hamnar långt ner på prioriteringslistan inom akutsjukvården. För kvinnan däremot är det 

oftast en stor händelse som hon bär med sig genom hela livet (Sundgren, 1992). Ett missfall är 

såväl en emotionell som en fysisk händelse. Det är till och med så att kvinnan kan anse att 

missfallet som en fysisk händelse är mindre omskakande i jämförelse med de emotionella 

konsekvenser det kan innebära (Moulder, 2001). Många gånger känner sig kvinnan övergiven 

av vården, hon upplever att personalen inte har tid, att hon får en klapp på axeln, men inga 

svar på sina frågor (Bergqvist - Månsson, 2006). Det finns inte sällan svårigheter i 

kommunikationen mellan kvinnan och vårdpersonalen (Moulder, 2001).   

 

BAKGRUND 
Enligt Sjögren (2005) har de allra flesta av oss redan tidigt i livet en föreställning om hur de 

kommer att bli som föräldrar. Ett besked om graviditet väcker därför omedelbart dessa 

föreställningar till liv (a.a). Sjögren (2005) menar att det gäller att förstå hur betydelsefullt det 

väntade barnet är för kvinnan samt hur mycket stödet från omgivningen, från såväl 

vårdpersonal som den privata sfären, betyder för henne efter missfallet. En faktor som kan 

avgöra hur negativ erfarenheten av missfallet kommer att uppfattas av kvinnan är hur hon blir 

bemött. Det är viktigt att kvinnan känner att vårdpersonalen bryr sig om och ger hänsynsfull 

behandling (Sjögren, 2005). Enligt Sundgren (1992) är det vanligt att vårdpersonal endast ser 

till det kroppsliga och ”glömmer” kvinnans känslor och upplevelser. Vidare visar det sig att 

de kvinnor som känner sig väl bemötta och lyssnade till är oerhört tacksamma och riktar 

beröm till vårdpersonalen (Sundgren, 1992). Det kan vara till stor hjälp att få prata om 

känslorna så att kvinnan inser att missfallet inte beror på något hon har gjort. Vårdpersonalen 

kan här agera lugnande (Sundgren, 1992). 

 

Begreppet bemötande  
Enligt Fossum (2007) finns det många synonymer till ordet bemötande såsom mottagande och 

uppträdande.  Bemötande inom vården handlar om hur en patient tas emot. Här spelar 

vårdpersonalens kroppsspråk även roll, att exempelvis möta patientens blick eller ta i hand 

skapar kontakt. Enligt Fossum (2007) finns det studier som visar på att grunden för ett 

respektfullt bemötande ligger i att vara vänlig, hjälpsam och artig. Fossum (2007) beskriver 

bemötandet på en akutavdelning som en svår uppgift att ta sig an. Den medicinska biten klarar 

vårdpersonalen oftast bra, däremot brister det ibland i bemötandet av patienten. Det finns till 

och med vissa samhällsgrupper som råkar ut för en nedlåtande behandling. Fossum (2007) 

menar vidare att närvaro är en betydelsefull faktor i mötet med patienten. Öppenhet och 

nyfikenhet gentemot patienten är ett bra förhållningssätt (Fossum, 2007). 

 

Definition av missfall 

Foster som föds döda före utgången av den 28:e graviditetsveckan, eller som föds döda och är 

mindre än 35cm långa, definieras som missfall (Sundgren, 1992).Världshälsoorganisationen 

[WHO] rekommenderar att de som föds döda från 22 fullgångna veckor ska räknas som barn. 

Sverige följer alltså inte WHO:s rekommendation (Sjögren, 2005). 
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Tidiga och sena missfall 

Enligt Andersson, Jönsson, Weström och Åberg  (1997) delas graviditeten  in i tre perioder på 

vardera tre månader. Dessa perioder kallas första, andra och tredje trimestern. Missfall under 

den första trimestern räknas som tidiga. Gränsen mellan tidiga och sena missfall sätts vid 13:e 

graviditetsveckan (Andersson et al, 1997). Moulder (2001) menar att de flesta missfall 

inträffar under första trimestern med en topp kring vecka 9-11. Varje missfall är unikt men 

vissa mönster brukar kunna följas såsom kramper, blödning och ibland smärta (Moulder, 

2001). Andersson et al. (1997) menar att tidiga missfall oftast börjar som små blödningar 

vilka kan vara i upp till en vecka. Blödningarna tilltar därefter och krampliknande smärtor, 

som menssmärtor, i mage och rygg tillkommer. Sammandragningarna gör att livmodertappen 

öppnas och blodiga klumpar kommer ut. Kroppen har svårt att själv stöta ut alla delar av 

fostret. För att stoppa blödningen och undvika infektioner görs därför en skrapning av 

livmodern (Andersson et al, 1997). Sundgren (1992) skriver att ett mycket tidigt missfall kan 

yttra sig som försenad och rikligare menstruation och kvinnan vet då oftast inte om att hon är 

gravid, i dessa fall behöver en skrapning inte göras (Sundgren, 1992). Andersson et al. (1997) 

beskriver att missfall oftast börjar med smärtsamma sammandragningar som kommer med 

jämna mellanrum. Ju senare ett missfall inträffar desto mer liknar det en vanlig förlossning. 

När graviditeten gått så långt som till vecka 20 behövs ofta ingen skrapning, livmodern 

tömmer sig helt ändå (Andersson et al, 1997).  

 

Mötet med sjukvården  

Moulder (2001) menar att kvinnans utsaga av missfallet inte enbart formas av den fysiska 

händelsen utan även av den omsorg hon får av vårdpersonalen. Vid ett missfall känner sig 

kvinnan många gånger sårbar och vårdpersonalen har en central roll inte bara då det gäller den 

medicinska vården utan även i att hjälpa kvinnan att förstå vad som just inträffat. Ingen kan ta 

bort den sorg kvinnan kan känna efter ett missfall (Moulder, 2001). Moulder (2001) menar 

vidare att genom omsorg, information samt de råd som vårdpersonalen ger henne kan kvinnan 

så småningom börja bearbeta det som har inträffat. Många gånger upplever kvinnan att hon 

behandlas som ett ”rutinfall” då hon kommer till akutmottagningen. Från sjukvårdens sida är 

ett missfall något som inte kan förhindras eller botas. Det finns oftast inget specifikt ställe för 

kvinnan att vända sig till då ett missfall inträffar. Ett missfall hör inte till någon speciell 

avdelning på ett allmänsjukhus. Kvinnor som får ett tidigt missfall tas i regel emot antingen 

på en akutmottagning eller en gynekologisk avdelning. Akutmottagningen är utformad för att 

ta emot patienter som är i behov av akuta läkarundersökningar, ett tidigt missfall tillhör oftast 

inte denna kategori. Detta bidrar till att kvinnan kan känna sig felplacerad och bortkommen 

(a.a).  

 

Doyle, Green, Maconochie, Simmons & Singh (2006) finner att kvinnor som får missfall 

upplever att vårdpersonalens bemötande inte är tillfredsställande på alla plan. Den medicinska 

vård som ges är majoriteten nöjd med. Det är främst i det emotionella stödet som det finns 

brister. Vårdpersonalen upplevs som nonchalant och många av kvinnorna menar att 

vårdpersonalen inte vet hur den ska ge stöd efter missfallet. Kvinnorna anser att 

vårdpersonalens förhållningssätt gentemot dem påverkar hela upplevelsen av missfallet 

(Doyle et al, 2006). Vidare menar Doyle et al. (2006) att kvinnorna även efterlyser en 

förklaring till varför de drabbas av missfall. Det är inte alltid möjligt att finna någon orsak till 

det. Cirka 50 procent av kvinnorna i studien får en förklaring till varför ett missfall inträffat. 

Enligt kvinnornas utsagor upplevs det som kränkande att höra ”det var naturens vilja” eller 

dylikt av vårdpersonalen. Samtidigt kan det hjälpa dem att känna mindre självanklagelse än 

de kvinnor som inte får någon förklaring överhuvudtaget (Doyle, Green, Maconochie, 

Simmons & Singh, 2006). 
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Enligt Bor, Paton, Nitsun och Woods (1999) är kvinnorna över lag nöjda med den vård de får 

i samband med missfallet. Majoriteten anser att den medicinska vården är bra eller mycket 

bra. Men även i denna studie framkommer det att vårdpersonalen enligt kvinnorna inte ger 

dem tillräckligt med emotionellt stöd vid missfallet (Bor et al, 1999). Kvinnornas utsagor 

talar om att vårdpersonalen upplevs ha så mycket att göra och att ingen bryr sig om dem. 

Samtidigt är majoriteten av kvinnorna nöjda med sjuksköterskorna. Kvinnornas utsagor visar 

att sjuksköterskorna upplevs som omsorgsfulla och stödjande och de uppskattar tiden som de 

spenderar tillsammans (Bor et al, 1999). Enligt Adolfsson, Bertero, Larsson och Wijma 

(2004) är det viktigt för kvinnorna att vårdpersonalen bekräftar deras känslor i samband med 

ett missfall. Kvinnorna behöver prata med kompetent personal som kan besvara deras frågor 

och ta deras känslor på allvar. Vårdpersonalens försök att i vissa fall minimera missfallet 

upplevs inte som något positivt (Adolfsson et al, 2004). Kvinnor som får ett missfall ser det 

som ett personligt misslyckande. De är ofta mycket självanklagande och letar efter 

anledningar till missfallet hos sig själva. Det kan exempelvis vara något de har ätit, för 

mycket eller för lite motion eller något de har tänkt som kan ha skadat fostret. På så vis anser 

de sig själva vara ansvariga för missfallet (Adolfsson et al, 2004). 
 

Stöd vid missfall 

Abortlagen (1974:595) 6 § säger att en kvinna ska erbjudas stödsamtal både före och efter en 

abort eller avbrytande havandeskap. Vid graviditet före utgången av 12:e graviditetsveckan är 

kuratorssamtal frivilligt och efter 12:e graviditetsveckan föreskriver lagen en särskild 

utredning. Det innebär att ett kuratorssamtal äger rum och där tas samma frågor upp som vid 

tidig abort. Helström (1992) menar att för en kvinna som får ett missfall, det gäller såväl tidigt 

som sent i graviditeten, finns inte några sådana bestämmelser. Ändå är det för de flesta 

kvinnor svårare att genomgå ett missfall än en abort.  Det behövs förståelse och stöd till 

kvinnan (Helström i Sundgren, 1992).   

 

Teoretisk referensram  

Vi har valt Joyce Travelbee som teoretisk referensram. Travelbee (1971) menar att en del 

sjuksköterskor har en utvecklad känslighet och inte tycks ha några svårigheter i att avläsa 

andra människors känslor och tankar. Vissa sjuksköterskor saknar enligt Travelbee denna 

utvecklade känslighet. Sjuksköterskan är aldrig fullärd då det gäller kommunikationen med 

patienten, det finns alltid mer att lära inom detta område (Travelbee, 1971). Enligt Travelbee 

(1971) måste det finnas en avsändare och en mottagare för att kommunikationen ska kunna 

äga rum. Brist i kommunikationen uppstår då budskapet från avsändaren inte går fram eller 

helt enkelt misstolkas eller missförstås av mottagaren. Det kan även uppstå då den 

mottagande parten avsiktligt väljer att inte förstå avsändarens budskap. Oviljan att 

kommunicera blockerar effektivt kommunikationen. Blockad i kommunikationen kan uppstå 

då en av deltagarna svarar ”automatiskt”, med inlärda fraser utan att överväga vad som sägs. 

Detta hindrar den andra parten att uttrycka sig eftersom denna uppfattar ett ointresse eller 

ignorans. Svar i form av klichéer eller inlärda fraser används utan att en reflektion sker hos 

sjuksköterskan. Denna form av kommunikation skapar distans mellan sjuksköterskan och 

patienten. En betydande del i kommunikationsbristen är oförmågan att lyssna på den andra 

parten. Lyssnandet i sig kräver energi och total uppmärksamhet av mottagaren. Avsaknaden 

av lyssnande kan exempelvis bero på att sjuksköterskan själv pratar för mycket, avbryter 

patienten då denne konverserar. Exemplariskt för sjuksköterskan är enligt Travelbee att sträva 

efter anpassning till patientens kommunikationstempo (Travelbee, 1971). 
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SYFTE  
Syftet med studien var att belysa kvinnors utsagor om vårdpersonalens bemötande i 

sjukvården vid ett missfall. 

 

METOD 
Vi valde att göra en litteraturstudie baserad på två självbiografiska böcker. En kvalitativ 

analys har gjorts av böckerna.  

Den kvalitativa ansatsen valdes eftersom vi ville fånga subjektiva erfarenheter och 

upplevelser hos kvinnor som fått missfall (Friberg, 2006). Vi var således intresserade av hur 

kvinnorna erfor att de blivit bemötta av sjukvårdspersonalen i samband med sitt missfall. 

Backman (1998) skriver att den kvalitativa ansatsen riktar intresset mera mot individen.  

Enligt Friberg (2006) har kvalitativa studier som yttersta mål att bidra till ökad förståelse. 

Med utgångspunkt i kvalitativa studier ges en bättre förståelse för vad lidande innebär och hur 

patientens upplevelser, erfarenheter, behov och förväntningar kan mötas (Friberg, 2006). 

 

Datainsamling och urval 
Vi gjorde en manuell sökning efter skönlitterära böcker beträffande missfall på Blekinge 

Tekniska Högskolas bibliotek men utan att finna något inom ämnet. Vi fortsatte vår sökning 

på Karlskrona stadsbibliotek och hittade en bok som passade vårt syfte. Boken heter ”Den 

lilla sorgen - en bok om missfall” och är skriven av Olle Bergman & Anna Normelli (2000). 

Boken hittades på föräldrahyllan på barnavdelningen, andra våningen. Sökningen efter 

ytterligare böcker gjordes på andra bibliotek. På ett statsbibliotek fick vi hjälp av en 

bibliotekarie. Sökningen i deras interna katalog gav utdelning. Här hittades tre 

självbiografiska böcker med inriktning på missfall genom ett utlåningssystem som heter Libra 

III. Detta system finns i Btj:s (bibliotekstjänst) sökkatalog.  

 

Böckerna vi fann var ”Brevet till ett barn som aldrig föddes” av Oriana Fallaci (1975), ”Svagt 

positivt” av Anna-Leena Härkönen (2001) och ”Ägglossning” av Judith Uyterlinde (2001). Vi 

valde boken ”Ägglossning” då denna passade vårt syfte. De andra två böckerna följde inte 

vårt syfte, därför valdes de bort. Vårt slutliga val av böcker blev ”Ägglossning” av Judith 

Uyterlinde (2001) och ”Den lilla sorgen - en bok om missfall” av Olle Bergman & Anna 

Normelli (2000). Eftersom den sistnämnda boken var skriven av två författare , varav den ena 

är manlig så valde vi att endast använda oss av utsagor skrivna av den kvinnliga författaren 

samt de utsagor som var gemensamt skrivna.  

 

Inklusionskriterier då vi sökte efter böcker var missfall, självbiografier och böcker på 

svenska. 

Exklusionskriterier var böcker som handlade om ofrivillig barnlöshet och abort.  

 

Två självbiografiska böcker har analyserats. Böckerna är skrivna av Judith Uyterlinde (2001)  

och Olle Bergman & Anna Normelli (2000). En kort sammanfattning av böckerna följer här 

nedan.  

 

Ägglossning 

Denna självbiografiska bok handlar om Judith som lever med sin pojkvän Paul sedan 10 år. 

De bestämmer sig för att skaffa barn. Den första graviditeten slutar i ett missfall, detta blir 

början på många års prövningar. Judith berättar om sorgen över sina missfall och om hur hon 

till slut hittar en väg ut ur mörkret. Författarinnan är bosatt i Holland under tiden hon 

genomgår sina missfall.  
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Den lilla sorgen - en bok om missfall 

Boken utgår från vad författarna själva har genomgått. De båda har drabbats av missfall i var 

sin del av landet, Stockholm och Lund. Bergman och Normelli (2000) har skrivit den bok de 

själva ville ha tillgång till då de genomgick missfallet, för att kunna få mer förståelse av vad 

som hade hänt samt bearbeta sina känslor.  Anna Normelli låter läsaren följa med från det att 

hon blir gravid till de kaotiska timmarna på akuten då missfallet inträffar. Hon beskriver även 

sin sorg efter missfallet.  

 

Analysmetod 

Inspiration till vår analys fick vi från Burnards (1996) analysmetod. Vi läste igenom böckerna 

flera gånger för att skapa oss en helhetskänsla i det första steget. Steg två blev att urskilja 

fraser och meningar innehållande information relevant för vår frågeställning. Meningarna och 

fraserna kallades för meningsbärande enheter. I steg tre kondenserades de meningsbärande 

enheterna, detta för att minska ner texten men ändå bibehålla innehållet. Steg fyra blev att 

gruppera de kondenserade meningsenheterna i subkategorier och kategorier, var god se tabell 

i bilaga 1 för översikt av dessa subkategorier och kategorier. 

 Resultatet vi belyser utgörs av de kategorier och de subkategorier vi har funnit (Burnard, 

1996). Resultatet presenteras i fem olika kategorier:  Behov av att sjukvårdspersonal känner 

till kvinnans framtidsdrömmar, bemötande, behov av att sjukvårdspersonal vet att kvinnan 

upplever en förlust av kontroll, behov av att sjukvårdspersonal känner till kvinnans förlust av 

identitet och behov av stöd.  

 

Tabell 1. 

Exempel på analys efter Burnards (1996) analysmetod 

Meningsbärande 

enhet 

Kondensering  Subkategori 

 

Kategori 

 

Någon räcker oss 

hushållspapper. 

Det äldre 

vårdbiträdet som 

knappt säger 

något. Hon vet 

bara att det är dags 

för snorpapper. En 

liten gest av 

inkännande, värd 

mer än tusen 

beklaganden med 

huvudet på sned. 

 

 

 

 

 

Det äldre 

vårdbiträdet 

bemötte oss med 

värdighet och såg 

vad vi behövde.  

 

                                 

 

 

 

Inkännande av 

situationen. 

 

 

 

 

 

Bemötande. 
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RESULTAT 

Behov av att sjukvårdspersonal känner till kvinnans framtidsdrömmar  

Bergman och Normelli (2000) menar att det hade underlättat om sjukvårdspersonalen hade 

haft förkunskaper om vad en kvinna genomgår emotionellt vid ett missfall.    

Framtidsdrömmarna kring barnet slogs i spillror då missfallet ägde rum. För henne var det 

viktigt att sjukvårdspersonalen förstod att dessa drömmar hade existerat hos henne och att 

planer för framtiden hade funnits. Bemötandet hon fick var inte grundat på var hon befann sig 

känslomässigt. Bergman och Normelli (2000) menar att under graviditetens gång växte en 

föreställning fram om hur livet skulle bli som mamma. De tolv veckor som graviditeten 

varade hann hon även lära sig känna glädje och stolthet över sitt moderskap. Då blödningarna 

kom smygande försökte hon tänka positivt och fortsatte sitt daliga liv som förut (Bergman & 

Normelli, 2000). 

 

Uyterlinde(2001) planerade framtiden redan tidigt i graviditeten för sitt väntade barn och 

deras framtid tillsammans. Uyterlinde (2001) beskrev hur hennes framtidsdrömmar försvann 

när hon fick missfallet. Enligt henne kunde vårdpersonalens bemötande varit bättre om hennes 

missfall inte endast hade setts som en medicinsk åtgärd (Uyterlinde, 2001).  

 

Bemötande 

Bergman och Normelli (2000) menar att vid ankomsten till sjukhuset vid ett hotande missfall 

fanns det dåliga förutsättningar för en god kommunikation med sjukvårdspersonalen. Plötsligt  

befann hon sig i en för henne främmande miljö, där sjukvårdspersonalen sprang hit och dit. 

Det fanns en önskan eller förhoppning att sjukvårdspersonalen skulle kunna rädda hennes 

barn och ge henne ett betryggande besked. Eftersom sjukvårdspersonalen många gånger står 

hjälplös vid ett konstaterat missfall var det inte konstigt att konflikter uppstod (Bergman & 

Normelli, 2000).  

 

Missfall är en situation där vi är så känsliga att en illa formulerad mening kan leda 

såväl till missförstånd som till sårade känslor. (Bergman & Normelli: 2000, s. 169) 

 

Uyterlinde (2001) beskriver hur hon blev bemött med illa formulerade meningar av 

sjukvårdspersonalen på akutmottagningen. Hon fick höra av personalen att ”Kroppen har en 

naturlig tendens att stöta bort dött material” (Uyterlinde, 2001, s. 23).  

Genom detta uttalande skapades en distans mellan henne och sjukvårdspersonalen. Det var 

otänkbart för henne att tänka på sitt förlorade barn som ett ”dött material”.  

Uyterlinde (2001) gav exempel på både bra och dåligt bemötande i sin självbiografi: 

 

Positivt bemötande 

 

En av sjuksköterskorna märker hur skärrad jag är och undrar om hon ska ringa 

efter någon åt mig. Hon låter så vänlig att jag inte längre kan hålla tillbaka tårarna. 

(Uyterlinde: 2001, s.133.) 

 

Negativt bemötande 

 

Jag förväntar mig en ursäkt, men sjuksköterskan ser sur ut och säger inte ett ord. 

Ännu en sådan där frustrerad patient som avreagerar sig på mig, ser jag att hon 

tänker. (Uyterlinde: 2001, s.137.) 
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Uyterlinde (2001) beskrev hur hon kände ilska över att sjukvårdspersonalen hanterade 

missfallet som om det endast vore en fysisk angelägenhet. Den förlust hon kände över barnen 

hon precis hade förlorat, tvillingarna som dog inne i henne, var det ingen som 

uppmärksammade.  

 

Jag är väl tamejfan inte min livmoder? (Uyterlinde: 2001, s.32.) 

 

Behov av att sjukvårdspersonal vet att kvinnan upplever en förlust av kontroll 

Då Uyterlinde (2001) gick igenom ytterliggare en akutinläggning upplevde hon en stark 

förlust av kontroll över sitt liv. Enligt Uyterlinde (2001) gick det inte att lita på sin kropps 

naturliga funktioner längre. På sjukhuset befann hon sig i en för henne främmande miljö och 

detta bidrog till hennes känsla av maktlöshet. Uyterlinde (2001) menade att 

sjukvårdpersonalens agerande kunde bidra till att hennes känsla av kontrollförlust antingen 

förstärktes eller minskade. Genom att bemöta henne med saklig information och ta sig tid att 

lyssna kunde sjukvårdspersonalen hjälpa till att minska hennes känsla av maktlöshet 

Uyterlinde (2001). 

Uyterlinde (2001) beskrev vidare hur missfallen påverkade henne till den grad att hennes 

dagliga liv blev lidande. Hon uttryckte en önskan om att få bryta den onda cirkeln och ta 

tillbaka kontrollen över sin vardag.  Enligt Uyterlinde (2001) skulle hon också kunna vara 

framgångsrik om hon inte höll på att sjunka allt djupare ner i det ”frustrerande 

barnönsketräsket”. Uyterlinde (2001) beskrev att hon inte kunde göra sig av med det som 

plågade henne, eftersom det var hennes egen kropp som spelade henne ett elakt spratt.  

 

Min fiende befinner sig på hemmaplan och undergräver livslyckan inifrån och ut. 

(Uyterlinde: 2001, s.75.) 

 

Behov av att sjukvårdspersonal känner till kvinnans förlust av identitet  

Enligt Bergman och Normelli (2000) var graviditeten en tid full av glädje, oro, hopp, 

illamående och undran. Trots att graviditeten endast hade varat i några veckors tid hann ett 

förhållande skapas mellan henne och det väntade barnet (Bergman & Normelli, 2000). 

 

Redan tidigt i graviditeten hade kvinnans identitet blivit ”hon som ska föda”.  

(Bergman & Normelli: 2000, s.29) 

 

Bergman och Normelli (2000) beskrev att då hon vaknade efter missfallet och skrapningen 

upplevde hon en tomhet som inte varit där tidigare. Känslan av tomhet följde henne under en 

lång tid framöver. Bergman & Normelli (2000) menar att sjukvårdspersonalen skulle kunna 

reducera hennes känsla av tomhet genom att ta sig tid att sätta sig in i hennes situation och 

känna med henne (Bergman & Normelli, 2000). 

Uyterlinde (2001) fick uppfattningen att missfallet var något att skämmas över och att det 

gjorde henne misslyckad som kvinna. Hon såg det som livets essens att få barn (Uyterlinde, 

2001). 

 

Behov av stöd 
Bergman och Normelli (2000) skrev att många kvinnor behövde tala om sina känslomässiga 

sår efter missfallet. Enligt Bergman och Normelli (2000) var det svårt för omgivningen, såväl 

sjukvårdspersonal som anhöriga att veta hur de skulle stötta henne. Veckorna efter missfallet 

kom många försök till uppmuntran. Kommentarer som ”jag vet att du klarar det här” 

(Uyterlinde, 2001, s.162) och ”jag vet att du är stark” (Uyterlinde, 2001, s.162) var vanliga. 
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Uyterlinde (2001) menade att behovet av stöd var stort efter missfallet. Många människor 

ville väl men inte alla kunde konsten att trösta. Fraser som exempelvis ”Kom igen, det är inte 

så farligt, om ett litet tag har du glömt alltihop.” (Uyterlinde, 2001, s. 22) var ingenting hon 

fann tröstande. För henne upplevdes situationen visst som farlig och det gick inte att se att det 

skulle komma någonting positivt ut av denna erfarenhet.  

  

Enligt Uyterlinde (2001) frågade omgivningen för lite och antog för mycket trots att bästa 

sättet att förstå hennes situation hade varit genom att ställa frågor angående missfallet och låta 

henne ventilera sig. (Uyterlinde, 2001) resonerade som så ”de tror säkert också att jag helst 

inte vill prata om det, att jag själv tar upp det om jag vill.” (Uyterlinde, 2001, s.31) 

 

DISKUSSION  
Metoddiskussion 

Redan i början av vår tid på sjuksköterskeprogrammet visste vi att vi ville skriva om något 

som rörde kvinnans hälsa och som höll sig inom sjuksköterskans område. Att möta någon 

som genomgått missfall är inget ovanligt. Bemötandet kvinnor i vår omgivning har fått i 

samband med sitt missfall gjorde oss intresserade av ämnet. Vi har valt att använda oss av en 

kvalitativ ansats av intresse för individens upplevelser. Enligt Backman (1998) använder sig 

den kvalitativa ansatsen inte siffror eller tal utan istället utsagor som sker verbalt. 

Verkligheten betraktas subjektivt vilket innebär att intresset förflyttas mot att studera hur 

människan tolkar och uppfattar sin omvärld (Backman, 1998). Vi valde att analysera två 

självbiografiska böcker om kvinnors utsagor av mötet med sjukvården vid deras missfall. När 

vi arbetat med analysen har vi hela tiden haft vårt syfte i bakhuvudet. En nackdel med att 

endast använda sig av två självbiografiska böcker är att resultatet kan bli missvisande 

eftersom att det just speglar enbart två kvinnors utsagor. Tidsperioden vi tilldelats denna 

litteraturstudie har medfört att vi begränsat oss till att analysera endast två självbiografiska 

böcker. Vi anser att det skulle ha varit svårt att hinna analysera ytterligare en självbiografi 

även om det vore önskvärt. En ytterliggare nackdel var att använda sig av böcker som lånats 

av ett bibliotek eftersom att understrykningar direkt i boken inte fick göras. Detta har vi löst 

genom att markera potentiella meningsbärande enheter i böckerna med post it -lappar samt 

märkte ut sidnummer i vårt första manus, för att underlätta vårt analysarbete. I resultatet har 

flera citat från böckerna använts.     

Positivt är att det endast skiljer ett år mellan utgivningsåren för böckerna. Vi hade våra 

föraningar att det skulle skilja sig mellan kvinnornas utsagor i de två böckerna eftersom att det 

handlar om sjukvården i två olika länder, närmare bestämt Holland och Sverige. Det visade 

sig att det snarare var större likheter än skillnader i kvinnornas utsagor. Svårigheter har 

uppstått då en av böckerna krävt mer tid av oss i arbetet med analysen. Detta på grund av att 

den är skriven av två författare, en kvinnlig och en manlig. Vi har ägnat mycket tid åt att 

endast se till den kvinnliga författarinnans utsaga samt de kapitel författarna har skrivit 

tillsammans. Anledningen till att vi inte har använt oss av den manliga författarens utsaga är 

att vårt syfte består i att belysa kvinnors utsagor av vårdpersonalens bemötande i sjukvården 

vid ett missfall.  

 

Resultatdiskussion  

I resultatet finner vi att sjukvårdspersonalen ibland uttrycker sig på ett sätt som bidrar till att 

det skapas en distans mellan dem och kvinnan. Detta resultat styrks av Travelbee (1979) som 

menar att kommunikation antingen kan lindra eller förstärka patientens isolering och 

ensamhet. Kommunikation är en komplicerad process och det krävs en del förutsättningar 

såsom finkänslighet och ett välutvecklat sinne för ”timing” för att den ska bli effektiv 
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(Travelbee, 1979). Vidare visar vårt resultat att det finns brister i kommunikationen mellan 

sjukvårdspersonalen och kvinnorna samt att kvinnorna har svårt att se att det skulle kunna 

komma någonting positivt ur erfarenheten av missfallet. Travelbee (1979) menar att målet för 

omvårdnaden delvis är att hjälpa patienten finna en mening i sin upplevelse.  

 

I vårt resultat finner vi att kvinnorna upplever en känsla av förlust av kontroll över sin 

situation. Här kan sjukvårdspersonal genom att bemöta henne med saklig information och ta 

sig tid att lyssna till henne minska kvinnans känsla av maktlöshet. 

 

Vidare i resultatet finner vi att kvinnorna befinner sig i en utsatt och sårbar situation och har 

en önskan om att bli sedda som individer med emotionella behov. Att behandla missfallet 

endast som en fysisk angelägenhet uppfattas av kvinnorna som förnedrande och sårande. 

Detta resultat styrks av Moulder (2001) som menar att kvinnan måste bli omhändertagen av 

sjukvårdspersonal som är villig att lyssna till kvinnan samt ge henne utrymme att ventilera 

sina känslor i samband med missfallet (Moulder, 2001). 

Sundgren (1992) menar att vårdpersonalen bör uppmuntra kvinnan att uttrycka sina känslor efter 

missfallet eftersom kvinnan många gånger bär på känslor som skuld och rädsla. Moulder (2001) 

menar att om inte kvinnan tillåts att vara emotionell kan hon inte påbörja bearbetningen av 

händelsen (Moulder, 2001).  

 

 Vårt resultat visar att kvinnorna inte finner det tröstande att exempelvis höra ” det var 

naturens vilja” som förklaring till deras missfall. Resultatet styrks av Sundgren (1992) som 

menar att kvinnan inte bör bemötas med standardfraser som svar på hennes frågor. Istället är 

det viktigt att fråga hur kvinnan mår och visa så gott det går att vårdpersonalen bryr sig om 

henne (Sundgren, 1992). 

 

 Resultatet visar att det har betydelse för kvinnan att sjukvårdspersonalen känner till att 

framtidsdrömmar kring barnet existerat hos henne och att planer för framtiden hade funnits. 

Sundgren (1992) menar att vårdpersonalen bör försöka bemöta kvinnan med utgångspunkt i 

hennes behov som enskild individ. Det är även viktigt att som vårdpersonal försöka förstå 

betydelsen av förlusten för just denna kvinna.  

 

Vårt resultat visar att det är en svår uppgift för sjukvårdspersonalen att veta hur de ska stötta 

kvinnan efter hennes missfall. Samtidigt visar resultatet att behovet av stöd är stort efter 

missfallet. I författningshandboken (2000) går det inte att finna någon lag eller några riktlinjer 

om hur personalen bör gå tillväga för att kunna stödja kvinnan på bästa sätt i hennes sorg efter 

missfallet (Författningshandboken 2000). 

 

Slutsats 

Kvinnor som genomgår ett missfall har en önskan om att bli sedda som individer med 

emotionella behov. Att enbart behandla missfallet som en fysisk angelägenhet uppfattas av 

kvinnan som förnedrande och sårande.  

Det är betydelsefullt för kvinnan att sjukvårdspersonalen känner till att framtidsdrömmar 

kring barnet existerat hos henne och att hennes missfall därför blir komplext. Om 

sjukvårdspersonalen är medvetna om detta så kan kvinnans emotionella behov i samband med 

missfallet tillgodoses bättre. Bemötandet kvinnan får visar sig ha betydelse för hur kvinna 

senare kommer att se på sitt missfall. Här kan sjukvårdspersonalen bidra till att kvinnan får en 

så positiv bild av missfallet som möjligt. 

Önskvärt vore fortsatt forskning angående bemötande i samband med missfall eftersom att det 

är ett relativt outforskat område. 
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    BILAGA 1                      INNEHÅLLSANALYS    1(4)

  

 

Meningsbärande enhet Kondensering Subkategori Kategori 

På akuten tog de hand 

om mig så gott de 

kunde med de knappa 

resurser som stod till 

buds. Jag hamnade på 

en säng i en korridor 

först, men när jag 

började jämra mig allt 

högre och kände att jag 

måste kräkas tog de in 

mig bakom ett skynke.  

Knappa resurser samt 

långt ner på 

prioriteringslistan.  

Kvinnans möte 

med vården.  

Bemötande.  

Läkaren fäller sin dom: 

”Det finns inte längre 

någon 

hjärtaktivitet/…/Förmo

-dligen var det 

tvåäggiga tvillingar, 

och du förlorade det 

andra fostret igår”. 

  

Läkaren fäller en dom. Kvinnans möte 

med vården. 

Bemötande 

Det gör mig också arg, 

som om allt vore en 

rent fysisk 

angelägenhet, som om 

jag inte får vara 

upprörd över förlusten 

av barnet vi trodde vi 

skulle få, tvillingarna 

som dog i mig.  

 

Jag kände mig 

bortglömd som 

människa. Jag ”gavs” 

inte rätten att sörja över 

min förlust.  

Kvinnans behov 

att sörja och få 

stöd vid missfall. 

Behov av stöd  
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      2(4) 

Meningsbärande enhet Kondensering Subkategori Kategori 

Varför kommer ingen 

och tittar till mig? Var 

är Paul?  

Ingen ser mig. Ensamhet Behov av stöd 

En liten person dog 

inuti mig, och ingen 

verkade sörja med mig  

Ingen verkar sörja 

med mig 

Ensamhet Behov av stöd 

Vid ett missfall finns 

det inga ritualer, ingen 

begravning. Vid ett 

missfall finns det 

ingenting, absolut 

ingenting, förutom den 

oskrivna lagen att du 

ska bära förlusten i 

tysthet  

Bära förlusten 

ensam i tysthet. 

Ensamhet Behov av stöd 

Ännu ett 

utomkvedshavandeskap. 

Ännu en 

akutinläggning. Vi är 

tvungna att avboka 

resan till Mexico. Livet 

spelar ett spel med mig.  

 

Tillbaka på 

akuten igen. Det 

går inte att 

planera sin 

framtid.  

Kontrollförlust Behov av att 

sjukvårdspersonal vet 

att kvinnan upplever en 

förlust av kontroll 
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      3(4)

  

Meningsbärande 

enhet 

Kondensering Subkategori Kategori 

Under tolv veckor 

hade jag ett barn- 

inom mig, helt för 

mig själv. Det kan 

tyckas vara en kort 

tid, men det 

förändrade mig helt. 

Under tolv veckor 

kände jag hur min 

kropp påverkades av 

detta barn. Kanske 

kan man säga att jag 

lärde känna det. 

Lärde mig älska det. 

Det lilla barnet inom 

mig – vilket liv jag 

ville ge det!  

I tolv veckor var jag 

mamma. Jag hade 

stora 

framtidsdrömmar.  

Förväntningar på 

föräldraskap 

Behov av att 

sjukvårdspersonal 

känner till kvinnans 

framtidsdrömmar  

Genast när jag förstod 

att jag var gravid 

fylldes jag med 

stolthet, lycka och en 

känsla av ansvar.  

Redan tidigt i 

graviditeten kände 

jag starkt inför min 

mammaroll.  

Förväntningar på 

föräldraskap 

Behov av att 

sjukvårdspersonal 

känner till kvinnans 

framtidsdrömmar 

Under ett enda dygn 

förlorade jag alla 

förhoppningar, 

drömmar, planer. En 

del av min framtid 

försvann på ett dygn.  

Hela min tillvaro 

raserades på ett 

dygn.  

Tillvaron raseras Behov av att 

sjukvårdspersonal 

känner till kvinnans 

förlust av identitet. 
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      4(4) 

Meningsbärande enhet Kondensering Subkategori Kategori 

En snabb 

ultraljudsundersökning 

kan oftast ge svaret. På 

väg in till sjukhuset 

virvlar tankarna genom 

huvudet.  

 

Tankarna virvlar i 

huvudet. Oro inför 

Ultraljuds-

undersökningen. 

Tillit till sjukvården.  Bemötande 

Sjuksköterskans råd 

ringde i öronen: man 

blöder lite, man går på 

toaletten och så är det 

över.  

 

Information o råd. Tillit till sjukvården. Bemötande  

”Mellanblödningar är 

helt normalt”, säger 

hon. ”Det händer ofta. 

Var inte orolig.” 

 

Försök att lindra 

oro.  

Tillit till sjukvården.  Bemötande 

    

 




