
 
 

Emma Seger 

Socionomprogrammet med inriktning mot äldre, 210 HP 

Ersta Sköndal Högskola, Institutionen för socialvetenskap 

Vetenskapsteori och metod, examensarbete, 20 HP, SÄ62, VT 2012 

Grundnivå 

Handledare: Anita Cederström 

Examinator: Lars Oscarsson 

 

 

 

”När hjärtat slutat slå” 

Kvinnors upplevelser av missfall och bemötande från vårdpersonal 

 
 

“When the heart stops beating” 

Women´s experience of miscarriage and treatment from healthcare providers 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
  



 
 

Förord 
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process med sitt tålamod och sin uppmuntran. Denna uppsats tillägnas Malajka. 
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Sammanfattning 

Trots att så många kvinnor drabbas av missfall är det ett ämne som det inte talas om i 

Västerländsk kultur. Kvinnor som genomgår missfall upplever därför ofta brister i socialt stöd 

i samband med missfallet. Av denna anledning spelar bemötandet från vårdpersonal en 

betydande roll då det kanske är den enda möjligheten kvinnan har att tala med någon om sitt 

missfall, men också för att få svar på viktiga frågor.  

 Den här uppsatsen syftar till att öka kunskapen om kvinnors upplevelser av missfall och 

bemötande från vårdpersonal. En induktiv forskningsansats med en kvalitativ metod har 

använts i denna studie. Sex halvstrukturerade intervjuer har genomförts med kvinnor från 

olika geografiska områden i Sverige. 

 Resultatet visar att kvinnorna delar upplevelsen av att ha förlorat ett önskat barn. De 

beskriver även sina upplevelser av de känslomässiga reaktioner som följer efter ett missfall 

och som handlar och chock, skuld och om sorg. Vidare beskrivs vilka reaktioner de fått från 

personer i omgivningen i samband med sin förlust och hur de upplevt den fysiska smärtan i 

samband med missfallet. Slutligen framkommer kvinnornas upplevelser av bemötandet från 

vårdpersonal som de beskriver i form av att få information, förmågan att förmedla en känsla 

och visa sig personligt berörd, att ge tid och utrymme för samtal och även återkoppling och 

uppföljning. 

 Diskussionen av resultatet har gjorts med hjälp av Cullbergs kristeori och tidigare 

forskning. Som avslutning redovisas allmänna reflektioner och förslag på fortsatt forskning. 

 

Nyckelord: Kvinnor, missfall, upplevelse, bemötande, vårdpersonal. 

 

Abstract 

Despite the significant number of miscarriages that occur, miscarriage is not an often 

discussed topic in Western culture. Therefore, women that are affected by miscarriage often 

experience a lack of social support from people in the environment. 

 Because of this reason, treatment from healthcare providers has an important role because 

it may be the only opportunity the women have to discuss her feelings about the miscarriage 

and to get answers about important questions that she may have. 

 This essay is referring to increase the knowledge about women’s experience of miscarriage 

and healthcare providers. 

An inductive research approach with a qualitative method has been used in this essay. 



 
 

Six semi structured interviews has been fulfilled with women from different geographical 

areas around Sweden. 

 My results show that women share the experience of the loss of child that they have been 

longing for. They describe their experience of their emotional reactions that fallows after 

miscarriage in the variety of chock, guilt and grief. They also describe different reactions from 

people in the environment in association with their loss and how they experience the physical 

pain. 

 Finally, women’s experience of the treatment from healthcare providers are described in 

the variety of information, the ability to convey a feeling and express personal concerns, time 

and space to talk but also feedback and fallow up care. 

 Discussion of the results has been done with help from Cullbergs crisis theory and 

previous research. As a finish, general reflections and suggestions to further research is 

presented. 

 

Keywords: Women, miscarriage, experience, treatment, healthcare providers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Så liten plats en människa tar på jorden.  

Mindre än ett träd i skogen.  

Så stort tomrum hon lämnar efter sig.  

En hel värld kan inte fylla det.  

 

Så litet en människas hjärta är.  

Inte större än en fågel.  

Rymmer ändå hela världen  

och tomma rymder större än hela världen  

ändlösa tomma rymdskogar av tystnad sång.  

 

Inger Arvidsson
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Inledning 

 

Bakgrund 

Då jag själv har erfarenheten av att förlora ett barn i graviditetsvecka 24, var valet av ämne 

något som låg mig varmt om hjärtat. Jag har under åren som gått sedan dess mött flera 

kvinnor som gått igenom liknande händelser och som berättat om sina upplevelser av detta 

och erfarenheter med vården. Detta väckte mitt intresse att skriva om missfall, då jag 

upplevde att det finns en komplex problematik kring detta.  

   

När jag gjorde mina efterforskningar upptäckte jag att det fanns svårigheter i att hitta statistik 

över missfall. Den officiella hälso- och sjukvårdsstatistiken produceras av Statistiska 

Centralbyrån i samarbete med Socialstyrelsen (SOU, 1981/82:16, s. 2) men varken hos 

Statistiska centralbyrån eller hos Socialstyrelsen kunde jag finna statistik om detta. I 

Medicinska födelseregistret finns endast uppgifter om levande födda barn och dödfödda barn, 

från och med graviditetsvecka 22 som är gränsen i Sverige för när ett foster räknas som ett 

barn (24 § sista stycket folkbokföringslagen 1991:481).  

Det finns dock en uppskattning på att cirka tio till 20 procent av alla graviditeter som 

registreras inom mödrahälsovården i Sverige resulterar i missfall (Vårdguiden.se, 2011).  

Som ett komplement till Medicinska födelseregistret har Sveriges Kommuner och 

Landsting gett ut en årlig rapport som från början hette Nationellt kvalitetsregister för 

mödrahälsovård, och som innefattade en nationell sammanställning av Mödrahälsovårdens 

verksamhen från både privat och offentlig vård, från mindre orter till Storstäder, dock inga 

specialist- Mödravårdcentraler.  Numera heter det bara Mödrahälsovårdsregistret.   

I registret framkommer, att det totala antalet inskrivna gravida från årsrapporten 2010 var 

68 127.  Registerresultat från Uppsala, Sörmland, Dalarna och Region Skåne är inte 

presenterade i studien på grund av uteblivet deltagande eller för att de haft låg täckningsgrad. 

Totalt föddes det 115 641 barn i Sverige det året enligt Statistiska centralbyrån.  

Diskrepansen mellan antalet inskrivna gravida och antalet födda barn beror delvis på ett 

statistiskt bortfall samt att många av dessa graviditeter har slutat i missfall. 

 Utöver detta sker vissa missfall innan inskrivningen på Mödrahälsovården och i vissa fall 

kan det även vara svårt att diagnostisera missfall då kvinnan inte fått graviditeten bekräftad 

och kanske misstar missfallet för en försenad menstruation.  
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Det är därför inte orimligt att dra slutsatsen att uppskattningen av hur många graviditeter 

som faktiskt slutar i missfall är underskattad vad gäller statistiken som finns, då det torde röra 

sig om många fler än vad som uppskattas.  

Trots att så många kvinnor drabbas av missfall är det ett ämne som det inte talas om i 

Västerländsk kultur (Geller & Psaros, 2010, s. 111). Kvinnor som genomgår missfall upplever 

därför ofta brister i socialt stöd i samband med missfallet (Abboud & Liamputtong 2005, s. 3). 

Ibland har kvinnan inte ens talat om att hon väntar barn för de närmaste anhöriga, vilket 

även försvårar möjligheten att erhålla socialt stöd från dessa. Av denna anledning spelar 

bemötandet från vårdpersonal en betydande roll då det kanske är den enda möjligheten 

kvinnan har att tala med någon om sitt missfall, men också för att få svar på viktiga frågor.  

Forskning har även visat att kontakten med vårdpersonal har en betydande inverkan på hur 

kvinnan upplever missfallet (Abboud & Liamputtong, 2005, s. 15).  

 Ett etiskt huvudtema för socialt arbete är just hur bemötandet ges samt vilken 

grundinställning och bemötanderepertoar yrkesverksamma har (Blennberger, 2005, s. 172).  

 Av denna anledning fann jag det intressant att undersöka hur kvinnor upplever bemötande 

från vårdpersonal, men också hur de upplever själva missfallet då dessa upplevelser verkar 

hänga ihop. Men för att kunna förstå hur kvinnan upplever missfallet är det också viktigt att 

förstå vilken betydelse det har haft för henne, då graden av hur stor en förlust upplevs beror 

på händelsens personliga innebörd och vilken betydelse den har för den drabbade (Cullberg, 

2006, s. 120). Graviditet och graviditetsförlust har olika betydelse för olika kvinnor och detta 

avgör hur de upplever graviditetsförlusten (Corbet - Owen & Kreuger, 2001, s. 417). Till 

exempel upplevde kvinnor som varit oönskat gravida att de kände skuld och skam över den 

lättnad och glädje de upplevde när graviditeten slutade med missfall (a.a.). I motsats till detta 

visar annan forskning att kvinnor som upplever en stor förlust efter missfall känner en sorg 

som kan vara lika stor som hos personer som mist en nära anhörig (Nikcevic, Tunkel & 

Nicolaides, 1998, s. 123). Missfallet har även visat sig inverka på flera olika livsområden som 

arbete, familj samt socialt liv (Séjourné, Callahan, Chabrol, 2010, s. 407).  

 Kunskap om den inre upplevelsevärlden hjälper oss även att förstå de reaktioner en person 

uppvisar (Cullberg, 2006, s. 141) vilket gör att professionella som möter dessa kvinnor kan 

identifiera vilket bemötande som är relevant att ge. En ökad förståelse och kunskap om hur 

kvinnor upplever missfall och bemötande från vårdpersonal kan därför bidra till att olika 

yrkeskategorier, däribland socionomer har större möjligheter att möta dessa kvinnor utifrån en 

professionell hållning med en bredare kunskap om kvinnornas situation och behov. 

 



5 
 

Problemformulering 

Då många kvinnor drabbas av missfall är det angeläget att förstå deras upplevelser av 

missfallet, för att förstå de reaktioner som följer och på så sätt kunna avgöra vilket bemötande 

som är relevant att ge. Vilket bemötande som sedan ges har visat sig ha en betydande 

inverkan på hur kvinnan upplever missfallet (Abboud & Liamputtong, 2005, s. 15).  

Kontakten med vårdpersonal kan dessutom vara den enda möjligheten kvinnan har att tala 

med någon om sitt missfall, men också för att få svar på viktiga frågor. Av denna anledning 

anser jag det relevant att undersöka kvinnors upplevelser av missfall och bemötande från 

vårdpersonal.  

 

Syfte och frågeställningar 

Syftet är att undersöka kvinnors upplevelser av missfall och bemötande från vårdpersonal. 

 Hur upplevde kvinnan missfallet och vilken betydelse har det haft för henne? 

 Hur beskriver kvinnorna bemötandet från vårdpersonal? 

 

Definitioner av begrepp 

I denna uppsats återkommer vissa begrepp som jag nedan redogör för vad jag menar med 

dessa. 

Missfall 

Missfall innebär att en graviditet avbryts av sig själv före graviditetsvecka 22 (Vårdguiden.se, 

2011). De flesta missfall sker tidigt i graviditeten och börjar ofta med en blödning. Ett mycket 

tidigt missfall kan te sig som en försenad men riklig mens. Tidiga missfall behandlas oftast 

med livmoderssammandragande tabletter men ibland behövs det en skrapning för att få bort 

rester av graviditeten, då det annars kan medföra en risk för infektion. Vid ett fullständigt 

missfall stöts foster, fosterhinna och moderkaka ut ur kroppen (a.a).  

 Sent missfall räknas från och med den 13:e graviditetsveckan (sakkunnig påVårdguiden, 

personlig kommunikation den 6 juni, 2012). Missed abortion innebär att fostret dör utan att 

kroppen reagerar med att stöta ut det. Det kallas även för fördröjt missfall. I vissa fall kan 

fostret ha varit dött i flera veckor innan kvinnan får några symptom. En tvåstegsabort innebär 

att medicin ges i två omgångar för att stöta ut graviditeten (a.a.).  Den första tabletten mjukar 
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upp livmodertappen, därefter låter man den verka i ett till två dygn för att sedan ge en tablett 

(ibland kan den behöva ges i flera omgångar) som gör att kroppen stöter ut graviditeten. I ett 

samtal med en sakkunnig på Vårdguiden framkom det även att vårdpersonal numera använder 

begreppet tidigt och sent graviditetsavbrytande istället för tvåstegsabort. 

 

Vårdpersonal  

Vårdpersonal i denna studie innefattar sjuksköterska, barnmorska, läkare, narkospersonal och 

kurator. 

 

Bemötande 

Blennberger (2005, s. 173) menar på att den mest omfattande betydelsen av bemötande tycks 

vara allt man gör med och för klienten/ patienten. I min studie avser jag att använda mig av 

samma definition som Blennberger av vad som menas med bemötande. 

 

Metod, material och genomförande 

 

Förförståelse 

Som tidigare nämnts, är upplevelsen av att ha haft ett ”missfall” är något jag själv har en 

personlig relation till. Jag förlorade ett barn i graviditetsvecka 24, som var så pass 

tillväxthämmad att hon kom att räknas som ett missfall då hon storleksmässigt var som i 

graviditetsvecka 21. Detta skedde år 2009, nu tre år sedan. Under denna tid var jag 

inneliggande som patient under två veckor på Sjukhus och mötte där vårdpersonal. 

Bemötandet från vårdpersonalen har format både positiva och negativa erfarenheter hos mig.  

Under tiden som följde efter denna händelse sökte jag mig till olika stödföreningar för att få 

kontakt med andra kvinnor i liknande situation för att utbyta tankar och känslor. Jag tror att 

det är vanligt förekommande att skriva om ämnen som ligger en nära hjärtat och det gör detta 

för mig. Frågan jag ställde mig var om jag klarade att skriva om detta? Jag funderade också på 

hur det skulle vara att intervjua kvinnor med denna upplevelse och hur min förförståelse 

skulle kunna påverka hur jag tolkade data. Jag har av denna anledning varit noga med att 

ställa kontrollfrågor för att inte anta att jag förstått vad kvinnorna menat, ifall deras 

erfarenheter liknat mina. ”Distans” är ett begrepp som jag reflekterat mycket över. När har 

man nog med distans för att undersöka ett ämne som man har personlig erfarenhet till? Hur 

mycket distans ska man som forskare ha till sina intervjupersoner kontra hur nära kan man 
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förhålla sig till dem? Inom kvalitativ forskning försöker forskaren att undvika distans till 

personen eller händelsen denne studerar (Neuman, 2006, s. 152). Med detta menas inte att 

man som forskare skulle vara slarvig, godtycklig i sin datainsamling eller göra snabba 

antaganden. Det betyder inte heller att man som forskare använder forskning för att stötta sin 

personliga åsikt. Att undvika distans betyder istället att forskaren drar fördel av sin egna 

personliga insikt, känslor och perspektiv för att vidare förstå socialt arbete ur ett bredare 

perspektiv.  Det innebär också att man är klar och tydlig med sin närvaro och öppen med sitt 

personliga engagemang (a.a.). Neuman menar även på att det viktigaste sättet för en forskare 

för att få förtroende är avhängigt på hur denne presenterar sitt forskningsmaterial (a.a.). Detta 

har jag försökt att göra med så stor transparens som möjligt. 

 

Urval och avgränsningar 

För att kunna svara på syftet i min studie har jag valt att undersöka kvinnors upplevelser av 

missfall upp till graviditets vecka 22 och som haft kontakt med vårdpersonal på något sätt i 

anslutning till missfallet. Jag har samlat in min empiri genom sex kvalitativa intervjuer med 

kvinnor som genomgått ett missfall. Jag har försökt att göra det med så öppet sinne som 

möjligt för att kunna ta in deras upplevelser av hur de definierar situationen och vad den 

betyder för dem (Neuman, 2006, s.160). Kvinnorna i studien har haft missfall från 

graviditetsvecka fem till graviditetsvecka 21. Två av sex kvinnor har haft mer än åtta missfall 

men har i denna studie valt att tala om några utvalda missfall. Fem av kvinnorna har idag 

barn, antingen sedan innan missfallet eller efter. Kvinnorna har varit i åldern 28 till 42 år och 

tid som gått sedan de fick missfall har vid intervjutillfället varit mellan en vecka och 13 år. 

Kvinnorna i studien representerar ett urval från olika städer runtom i Sverige.  

Efter att ha tittat på många andra studier förstod jag att det kunde vara svårt att hitta 

intervjupersoner. Av den anledningen avgränsade jag mig inte mer än att kvinnorna som sökte 

sig till studien skulle ha genomgått ett missfall upp till graviditetsvecka 22 samt haft 

erfarenheter av mötet med vårdpersonal.  

 Brinkmann & Kvale (2009, s. 129) skriver att antalet intervjupersoner beror på 

undersökningens syfte. Syftet med min studie var att undersöka kvinnors upplevelser av 

missfall och bemötande från vårdpersonal. Utifrån den tid och möjlighet jag haft att få tag på 

intervjupersoner anser jag att sex intervjupersoner är tillräckligt. 

 Jag har använt mig av ett strategiskt urval då jag lade upp mitt informationsbrev på 

Familjelivs forum på internet som har ett ”rum” för kvinnor som fått missfall samt 
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Spädbarnsfondens forum på internet. Av dessa hörde fyra kvinnor av sig genom forumet 

Familjeliv och en kvinna från Spädbarnsfonden. Jag kontaktade även stödföreningen Små 

Änglar som vänder sig till föräldrar som förlorat barn under graviditet, förlossningen eller 

spädbarnstid, men där ansåg kontaktpersonerna för föreningen att mitt informationsbrev 

skulle kunna uppfattas kränkande, då jag sökte kvinnor som haft ett missfall och de menade 

på att föreningens medlemmar upplever att de förlorat ett barn. Vi diskuterade om jag kunde 

ändra min formulering i informationsbrevet till att jag sökte kvinnor som förlorat ett litet barn 

upp till graviditetsvecka 22 men då kvarstod problemet att det finns de kvinnor som haft ett 

missfall som faktiskt inte känner att de förlorat ett barn och att det vore att skriva dem på 

näsan om hur de ”borde” känna. Därför avstod jag att söka informanter där. Denna upplevelse 

gjorde dock att jag lade till denna formulering i mitt informationsbrev: 

 
Jag är medveten om att vissa av er som genomgått ett missfall upplever att ni förlorat ett barn. Det är 

inte min avsikt att kränka någon som känner så. Anledningen till att jag valt att använda ordet missfall i 
mitt informationsbrev är för att det är vad som definieras i svensk lag för ett foster som föds dött upp till 
graviditetsvecka 22. Men för att förtydliga så är jag medveten om att denna lagdefinition inte alltid 
överensstämmer med kvinnans upplevelse, där varje upplevelse är unik.  

 

Detta uppskattades av vissa kvinnor som kontaktade mig. Ytterligare en intervju fick jag 

genom en bekant som hade erfarenhet av att ha fått ett missfall samt bemötande från 

vårdpersonal. 

 

Forskningsansats  

Jag har valt att göra mitt arbete utifrån en induktiv ansats, vilket innebär att man som forskare 

observerar den empiriska verkligheten och tittar på hur den ser ut (Neuman, 2006, s. 60).  

Poängteras ska att det inte finns någon rent induktiv metod, eftersom ingen forskare går till ett 

material förutsättningslöst eller helt utan hypoteser eller en förutfattad mening om vad detta 

kan ge (Kjeldstadli, 2003, s. 181).  

Den kvalitativa forskningsintervjun strävar efter att se världen utifrån intervjupersonens 

ögon, höra deras erfarenheter och utveckla en mening ur dem (Brinkmann & Kvale, 2009, s. 

17). Jag ville genom mina intervjuer sätta mig in i och försöka förstå hur kvinnorna har 

upplevt missfallet och bemötandet från vårdpersonalen. Därför är en kvalitativ intervju 

fördelaktig då målet med den är att erhålla beskrivningar av intervjupersonens livsvärld och 

tolka innebörden i vad intervjupersonerna berättar (a.a. s. 19).  
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Materialinsamling 

Min förhoppning var att på bästa sätt kunna fånga in kvinnornas berättelser genom att 

använda mig av halvstrukturerade intervjuer, som återigen, syftar till att beskriva kvinnornas 

livsvärld och tolka vad de beskriver. Den halvstrukturerade intervjun har också varit bra då 

jag i min intervjuguide hade cirka 17 frågor inklusive bakgrundsfrågor som jag ville ha svar 

på men kunde välja att ta i den ordningen jag ansåg passade (se Bilaga 1). Jag kunde också 

välja att följa upp vissa frågor med ”nya” frågor som jag tyckte var relevanta för mitt syfte. 

Vissa frågor behövde jag inte ställa på grund av att kvinnorna svarade på det i sin berättelse i 

någon tidigare fråga (Brinkmann & Kvale, 2009, s. 140). Jag har låtit kvinnorna berätta 

ganska fritt och ”yvigt” om sina erfarenheter för att inte störa deras berättelser samtidigt som 

jag varit medveten om ansvaret för att sätta formen för intervjun och inte låta 

intervjupersonen ta över för mycket. Jag har använt mig av öppna frågor, av typen ”Kan du 

berätta mer om detta” för att besvara mitt syfte (a.a., s. 149). Längden på intervjuerna 

varierade mellan 17 och 55 minuter. Ett problem jag stötte på efter den allra första intervjun 

var att jag missat att fråga om det fanns något i vårdpersonalens bemötande som faktiskt var 

bra? Detta har påverkat min studie på det sätt att jag inte kunnat tolka mina data från första 

intervjun på ett lika nyanserat sätt som de efterföljande. Dock anser jag att den första 

intervjun var lärorik för mig eftersom jag insåg detta utifrån svaren jag fick och kunde 

utveckla mina frågor så att de besvarade mitt syfte på ett bättre sätt. 

 Under själva intervjun har jag ställt kontrollfrågor av karaktären ” Uppfattar jag dig rätt när 

du säger att du menar såhär” för att under tolknings stadiet i mitt arbete enkelt kunna veta hur 

intervjupersonerna har menat när de svarat på vissa frågor.  

Efter samtliga intervjuer har vi suttit kvar och pratat om ämnen som berörts under 

intervjun. Flera kvinnor uttryckte att det var skönt att prata med någon utomstående om detta, 

att det var terapeutiskt för dem och att de kände att det var positivt att deras erfarenheter kom 

till nytta. Vissa uttryckte att mycket minnen och känslor kom tillbaka. Jag uttryckte i min tur 

personliga åsikter om hur jag kände för deras berättelser. Jag frågade också hur de upplevde 

att bli intervjuade och hur frågorna hade känts att svara på, om de varit tydliga att förstå och 

svara på. Innan varje intervju informerade jag om samtycke och mitt syfte med studien. Jag 

har också delat med mig av personliga erfarenheter och registrerade i samband med att jag 

lade upp mitt informationsbrev en personlig profil på Familjelivs forum där jag skrev om mig 

själv och mina erfarenheter, något som många av kvinnorna sa var en anledning till att de 

kontaktade mig. 
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Bearbetning av intervjumaterial 

När jag har genomfört mina intervjuer har jag använt mig av en diktafon där jag efter varje 

intervju kunnat överföra inspelningen direkt till datorn. Under transkriberingen har jag försökt 

att återge ordagrant vad som sagts utan att det för den delen blir osammanhängande och 

förvirrande (Brinkmann & Kvale, 2009, s. 202). Dock har jag exkluderat upprepningar som 

”mm”, ”eh”, gråt, pauser, betoningar och stamningar för att få en mer flytande skriftlig form 

(a.a., s.197, 204). Det har underlättat att jag haft bra inspelningsutrustning där ljudet har varit 

klart och tydligt. Jag har lyssnat igenom varje intervju två gånger för att försäkra mig om att 

jag skrivit ut den på ett riktigt sätt. Jag har också transkriberat mina intervjuer så fort som 

möjligt när samtalet fortfarande varit färskt i minnet.  

 Intervjumaterialet har sedan klassificerats på liknande sätt som Brinkmann & Kvale (2009, 

s. 221) beskriver att man gör i meningskoncentrering, som innebär att huvudinnebörden från 

intervjumaterialet formuleras om till kortare meningar och ord. Sedan görs centrala teman 

(a.a.). Konkret har detta gått till så att jag skrivit ut mitt intervjumaterial på papper, klippt ur 

citat och sorterat dem under olika teman som svarat på studiens syfte och frågeställningar. 

Resultatet har presenterats tillsammans med citat från intervjuerna, återgivna så som de står i 

de transkriberade intervjuerna.  Vad gäller urvalet av citat, har jag valt de citat som jag anser 

tydligast uttrycker det som kvinnorna beskriver. 

 Analysen kan ses börja redan i intervjustadiet, då jag tolkat kvinnornas uttalanden och ofta 

ställt motfrågor om jag tolkat dem på rätt sätt (a.a., s. 211). I diskussion av resultat har jag 

utifrån de mönstren jag fann i mitt insamlade material satt i relation till andra relevanta studier 

och teorier för att undersöka likheter och skillnader och därigenom öka generaliserbarheten av 

studien.  

 

Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet  

Med reliabilitet menas forskningsresultatens tillförlitlighet och konsistens (Brinkmann & 

Kvale, 2009, s. 263). Thurén (2006, s. 22) menar på att reliabilitet innebär att mätningarna är 

korrekt gjorda. Faktorer som kan påverka detta är till exempel hur urvalet har gjorts. I mitt fall 

ställde jag mig tidigt frågan om det kunde vara så att kvinnor med en viss typ av erfarenhet 

sökte sig till forumen där jag sökte intervjupersoner?  Utifrån svaren jag fått i min studie har 

det dock visat sig att så inte var fallet då kvinnorna har blandade erfarenheter. Jag har också 

funderat över vilka omständigheter som kan ha påverkat svaren jag fick. En annan viktig 

princip inom reliabilitet är att olika personer ska kunna göra en och samma undersökning och 
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komma fram till samma resultat (a.a.). Hur man kommer fram till ett resultat beror på hur man 

genomför sina intervjuer, skriver ut dem och hur man tolkar och analyserar data. Som 

forskare är man därför det viktigaste instrumentet och jag har av denna anledning funderat på 

hur min egen förförståelse har påverkat mina resultat. Jag har fått mycket ny kunskap om 

detta ämne, och insett hur olika vi upplever samma företeelse, som även skiljer sig från mina 

egna och det har jag sett som positivt och som att jag inte påverkat resultaten i en viss riktning 

(Brinkmann & Kvale, 2009, s. 262). 

Med validitet menas giltighet i relation till sanningen (a.a., s. 264). Validitet definieras ofta 

genom frågan om vi mäter det vi tror att vi mäter? Därför är det viktigt att det finns en logisk 

härledning, allt ifrån studiens syfte till intervjufrågor till tolkning av data. Detta ska ske på ett 

rimligt sätt. Validitet hänger också ihop med etiska komplikationer och en valid 

forskningsdesign ska vara till nytta för människor och samtidigt minimera negativa 

konsekvenser. Validitet handlar om kvalitén på intervjuerna och att kontrollfrågor har sällts 

för att stärka meningen i det som sägs (a.a., s. 267).  

 Även i utskriften och i analysen har validiteten aktualiserats. Under transkriberingen har 

jag lyssnat igenom intervjuerna två gånger för att försäkra mig om att jag hört rätt och jag har 

under utskriften använt en språklig stil som jag ansett återgivit intervjun på bästa sätt. I 

analysen har jag även där fått gå till min förförståelse med ett kritiskt öga för att försöka vara 

så öppen för vad som kommit fram och hur jag tolkar det.  

Validitet kan dock bedömas olika av olika personer beroende på vilken målsättning som 

eftersträvas (Thurén, 2006, s. 23). Ett exempel skulle kunna vara att vilja visa att vårdpersonal 

inte har empati för kvinnor som får missfall. Därför är det viktigt att vara klar över vad som 

kan påverka detta. Generalisering innebär att resultaten av en intervjustudie, om de anses 

tillförlitliga och giltiga kan överföras till andra situationer och undersökningspersoner 

(Brinkmann & Kvale, 2009, s. 280).  Det är möjligt att resultaten jag kommit fram till i en 

teoretisk mening skulle kunna användas i andra studier som undersöker kvinnors upplevelser 

av missfall och/ eller bemötande från vårdpersonal. Mina resultat skulle då kunna användas 

som ett perspektiv på hur det kan vara för kvinnor som genomgår missfall, vilket har en 

relevans för andra kvinnor i liknande situationer, och att det för kvinnor i den meningen är 

generaliserbart. Ur en statistisk mening är dock mina resultat inte generaliserbara. 

Etiska överväganden 

Enligt lag 2003:460 får forskning bara godkännas om den kan utföras med respekt för 

människovärdet, och trots att det kan finnas ett stort intresse för ny kunskap måste mänskliga 
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rättigheter och grundläggande friheter alltid beaktas (lag 2003:460). I min studie har jag 

reflekterat mycket över dessa ord och vad som menas med dem men även hur jag praktiskt 

ska tillämpa dem. Då jag har intervjuat kvinnor om deras upplevelser av missfall samt 

bemötandet de upplevt från vårdpersonal har jag varit medveten om att deras berättelser kan 

vara svåra för dem att dela med sig av. Jag har varit införstådd med att det kan ha varit 

psykiskt påfrestande för dem att berätta om vad de varit med om, särskilt för de som har 

negativa upplevelser. Jag har haft för avseende att bemöta dessa kvinnor utifrån ett 

respektfullt och ansvartagande sätt. Jag har tänkt mycket på vilka ord jag har använt i mina 

frågor och hur jag har ställt frågorna till intervjupersonerna. Till exempel så har jag att talat 

om foster eller barn så som kvinnan har valt att tala om det trots att gränsen i Sverige för vad 

som räknas som ett barn går vid graviditetsvecka 22 (24 § sista stycket folkbokföringslagen 

1991:481). Jag har också försökt att formulera mina frågor på ett sätt som känns värdigt och 

som inte känns kränkande ur något avseende. För att uppnå detta har jag ställt frågorna på ett 

sätt som tydligt är kopplat till mitt syfte. Innan jag genomförde mina intervjuer reflekterade 

jag noga över frågorna och hur de kunde uppfattas. Jag frågade även andra personer i min 

närhet med erfarenhet av missfall hur de upplevde frågorna. Enligt den 16§ har jag gett 

utförlig information om studien samt förklarat syftet med den, både när jag sökt 

intervjupersoner och vid själva intervjutillfället. Intervjupersonerna har även att fått 

information skriftligt. Jag har också enligt 17§ informerat om samtycke, att deltagandet i 

studien är frivilligt och att intervjupersonerna närsomhelst kunde välja att avbryta utan att 

ange skäl.  

Jag har varit medveten om att jag har ett ansvar för att bland annat förebygga skada. Därför 

har jag efter varje avslutad intervju följt upp och lyssnat till hur mina intervjupersoner 

upplevde att bli intervjuade och om det fanns något ämne som vidrörts under intervjun som de 

ville prata vidare om. Min avsikt med detta var att jag ville visa lyhördhet inför eventuellt 

obehag som intervjupersonen kunde uppleva. Jag har vidare berättat hur materialet kommer 

att presenteras i min uppsats, att den kommer att finnas tillgänglig på internet och att alla 

uppgifter som kommer fram kommer att hanteras konfidentiellt. Dock kan en hundraprocentig 

konfidentialitet inte garanteras då risken alltid finns att någon utomstående kan känna igen 

någon kvinnas berättelse i uppsatsen trots att namn och personliga uppgifter inte står med. 

Jag har även gett varje intervjuperson möjlighet att läsa igenom uppsatsen innan den 

publiceras ifall det skulle finnas något som de skulle vilja ändra eller ta bort. Jag har också 

tagit hänsyn till nyttjandekravet och avser endast att använda det insamlade materialet till min 
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forskning (Vetenskapsrådet, 2002). Jag hoppas att jag med detta beaktat de bestämmelser och 

ledord som finns i om etikprövning av forskning som avser människor i lag 2003:460. 

 

 

Litteratursökning 

För att få en inblick i vilken forskning som finns om kvinnors upplevelser av missfall och 

bemötande från vårdpersonal har jag gjort flera litteratursökningar. När jag genomfört mina 

sökningar har jag utgått från mitt syfte och mina frågeställningar och därifrån utgått från 

relevanta sökord som jag kombinerat på olika sätt. Detta för att kunna utesluta sådan litteratur 

som inte har varit intressant för min studie (Backman, 2008, s. 170). 

  Till en början använde jag mig av söktjänsten Google för att få en övergripande 

uppfattning om forskning till mitt ämne. Där fann jag relevant forskning via andra uppsatser 

och även många användbara referenser. 

Jag har vidare använt mig av olika databaser vid Ersta Sköndal högskola (ESH) för att 

finna nationell och internationell litteratur via vetenskapliga tidskrifter. Där har jag även fått 

stor hjälp av bibliotekarierna.  

 De centrala sökord som jag använt mig av har varit missfall, fördröjt missfall, spontan 

abort, graviditetsförlust, upplevelse, reaktioner, bemötande, psykisk hälsa och sorg. I 

databaserna har jag använt mig av engelska sökord som jag översatt med hjälp av Wordfinder 

online som innehåller Norstedts elektroniska ordbok, synonymordbok och 

förkortningsordbok, Svenska akademiens ordlista och Svenska språknämndens skrivregler. 

De engelska sökorden har varit miscarriage, missed abortion, abortion spontaneous, 

pregnancy loss, perinatal loss, experience, reactions, treatment, psychological well being och 

greif.   

I min sökning använde jag mig inledningsvis av trunkering av de olika sökord jag hade för 

att få olika ändelser på ordstammen och på så vis få reda på vilka andra sökord som kunde 

anses vara relevanta för min fortsatta sökning. Detta för att försöka täcka in så mycket 

relevant forskning som möjligt. Jag har också använt mig av booleska operatorer som AND 

och OR för att kombinera olika sökord.   

De databaserna som jag har använt mig av har varit Cinahl, som är den databas som är 

mest omfattande vad gäller hälso - och sjukvård. Då jag undersöker kvinnors upplevelser av 

missfall och bemötande från vårdpersonal ansåg jag att den var passande.  Jag har även 

resonerat på samma sätt när jag använt databasen Nursing and Allied Health Source som även 

den innefattar forskning inom hälso - och sjukvård. Vidare har jag använt mig av PsychInfo 
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som innehåller forskning inom psykologi, som har varit en viktig del i att förstå mer om 

kvinnornas upplevelse av missfallet. Academic Search Premier valde jag då den täcker ett 

stort antal tidskrifter och innefattar flera akademiska ämnen. Jag har förutom att använda mig 

av söktermer också kompletterat med att söka i fritext. Till sist har jag använt mig av olika 

bibliotekskataloger som till exempel Ersta Sköndals egen och Stockholms Stadsbiblioteks för 

att på så sätt finna böcker. Jag har valt att begränsa mina träffar till vetenskapligt granskade 

tidskrifter i full text, peer reviewed.  Trots avgränsningarna i mina sökningar har jag ibland 

fått ett stort antal träffar. Fast jag inte haft möjlighet att läsa all litteratur upplever jag ändå att 

en mättnad uppstått i databaserna då samma artiklar återkom. Dock har jag inte kunnat ta del 

av alla artiklar då vissa artiklar endast fanns tillgängliga genom fjärrlån.  
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Tidigare forskning 

Under denna rubrik presenteras tidigare forskning som jag anser är relevant att jämföra med i 

diskussionen av resultat. Studierna är utförda i England, Australien, Frankrike, 

Nederländerna, Nya Zeeland, Sydafrika och Sverige. Det finns en möjlighet att de utländska 

studiernas resultat bygger på förhållanden som ser annorlunda ut än de svenska vad gäller 

vårdsystemen och det är möjligt att svenska studier inom samma ämne skulle kunnat ge andra 

resultat. 

 

Kvinnors upplevelser av missfall och bemötande från vårdpersonal 

Graviditet och graviditetsförlust har olika betydelse för olika kvinnor och detta avgör hur de 

upplever graviditetsförlusten (Corbet - Owen & Kreuger, 2001, s. 417). Till exempel 

upplevde kvinnor som varit oönskat gravida att de kände skuld och skam över den lättnad och 

glädje de upplevde när graviditeten slutade med missfall (a.a.).  

  Kvinnors upplevelser och psykologiska konsekvenser av missfall är ett studerat ämne, där 

det huvudsakligen framkommit att vanliga reaktioner är sorg, depressiva symptom, oro men 

också post traumatisk stress symptom (PTSD) (Séjourné, Callahan, Chabrol, 2009, s. 288).  

 Upplevelsen av ett missfall kan vara en traumatisk händelse för kvinnan som påverkas av 

många faktorer. Dessa inkluderar kontakt med vårdpersonal, familj, vänner, tidigare 

erfarenheter och möjligen partnerns förväntningar (Abboud & Liamputtong 2005, s. 3). Hur 

väl kvinnan klarar av att hantera missfallet påverkas av ett stödjande nätverk och en god 

kontakt med vårdpersonal (a.a.). Forskning visar att missfall är en förlust som kan orsaka stort 

psykologiskt lidande (Séjourné, Callahan, Chabrol, 2009, s. 295). Klimatet inom vården ger 

ofta lite möjlighet till stöd efter missfall. Dock är inte alla kvinnor som genomgår missfall i 

behov av stöd och vissa upplever att förtvivlan och sorg oftast minskar över tid. Trots detta är 

det vikigt att tidigt kunna erbjuda ett psykologiskt stöd för att stötta de kvinnor som behöver 

stöd för att hantera missfallet (a.a.). 

 Forskning visar att kvinnor ofta känner sig ensamma i sin upplevelse och att missfallet 

framkallar en stor variation av känslor (Ancker, Gebhardt, Andreassen & Botond, 2012, s. 

32). För många kvinnor upplevdes det första missfallet som en helt främmande händelse som 

försatte dem i stor chock. De upplevde även en rädsla över den fysiska upplevelsen där 

smärtupplevelsen var mycket utpräglad och beskrevs som fruktansvärt smärtsam (a.a.).  

 Den typiska reaktionen på smärta inkluderar oro, rädsla, ilska, skuld, frustration och 

depression. Hur dessa känslor hanteras och regleras av den drabbade har en inverkan på hur 
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smärtan i sin tur upplevs (Linton & Shaw, 2011, s. 704). Av denna anledning är det viktigt för 

vårdpersonal att bemöta kvinnans känslor då det påverkar smärtupplevelsen.  

 Nikevic, Tunkel & Nicolaides (1998, s. 123) har i sin forskning intervjuat 204 kvinnor i 

Storbritannien om psykologiska effekter av fördröjt missfall och tillhandahållande av 

uppföljning. Studien visade att kvinnor som genomgår missfall upplever en sorg som kan vara 

lika stor som hos personer som mist en nära anhörig. Kvinnorna i studien efterfrågade mer 

information om orsaker till missfallet, innebörden av det, ett sympatiskt och känsligt 

bemötande från vårdpersonal samt att slippa känna sig som ett rutinfall (a.a., s. 126). 

Kvinnors behov av känslomässigt stöd från vårdpersonal har en koppling till upplevelsen av 

oro, ångest, depression och sorg. Ju större denna upplevelse är desto mer är kvinnorna i behov 

av stöd (a.a., s. 126).  

 Studier visar att kvinnor som genomgår missfall ofta saknar ett empatiskt bemötande från 

vårdpersonal och att vården ofta har en tendens att försöka normalisera och medikalisera 

upplevelsen av missfallet istället för att bemöta kvinnornas känslomässiga och psykologiska 

behov samt erbjuda ett professionellt stöd (Ancker, Gebhardt, Andreassen & Botond, 2012, s. 

32). 

 Adolfsson (2006, s. 36) har i sin studie kunnat visa att kvinnor som genomgår missfall har 

ett stort behov av att tala med kompetent vårdpersonal, men viktigast var det att tala med 

någon som förstod dem och som kunde svara på frågorna som de hade (a.a.). Forskning visar 

också att sorgeprocessen hos kvinnor som gått igenom missfall har påverkats positivt om 

vårdpersonalens bemötande har upplevts som stödjande och hjälpande (Abboud & 

Liamputtong, 2005, s. 15) För kvinnor som upplevde ett negativt bemötande blev upplevelsen 

av missfallet värre (a.a.).   

 Rönnmark (1999, s. 235) har skrivit en avhandlig vid institutionen för socialt arbete vid 

Göteborgs universitet om coping vid förlust av små barn. Han menar på att omgivningen har 

en avvisande attityd vid denna typ av förlust och att det leder till att den drabbade upplever en 

känsla av utestängning och ensamhet. Han skriver vidare om att förlusten av ett barn är ett 

tabubelagt område, där en förklaring är att den hotar våra grundläggande föreställningar om 

världen och oss själva. Dessa hot bemötas av omgivningen med undvikande och bidrar till en 

minskad tillgång till socialt stöd. De professionellas förmåga att förmedla trygghet i den akuta 

situationen är viktig då den fungerar som kaosdämpning (a.a., s. 249).  

 Slutligen vill jag lyfta fram forskning som visar att kvinnor tidigt knyter an till det väntade 

barnet.  Anknytningen mellan kvinnan och det väntade barnet är ett av de djupaste mänskliga 

uttryck för kärlek på ett fysiskt, känslomässigt, psykologiskt och andligt plan (Morrissey, 
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2007, s. 1417). Därför är det inte konstigt att hotet om en förlust eller en förlust kan framkalla 

några av de starkaste och intensiva känslorna av rädsla, smärta, sorg och ibland ilska (a.a.).  
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Resultat 

I detta kapitel kommer jag att presentera resultaten utifrån de sex intervjuerna med kvinnorna.  

Materialet presenteras utifrån rubrikerna Kvinnornas upplevelser av missfallet och 

Kvinnornas upplevelser av bemötande och har klassificerats i totalt tio teman. 

 

Jag vill börja med att kortfattat presentera intervjupersonerna som jag har gett figurerade 

namn. 

Intervjuperson 1 (Kristina) är 42 år och har haft flera missfall. I resultatdelen refererar hon 

till tre sena missfall där det ena skedde i graviditetsvecka 19, våren 2008, graviditetsvecka 16, 

våren 2009 och graviditetsvecka 16, våren 2011. 

Intervjuperson 2 (Helena) är 28 år och fick ett sent missfall i graviditetsvecka 21, våren 

2011. 

Intervjuperson 3 (Sara) är 33 år och fick ett sent missfall i graviditetsvecka 14, år 1999. 

Intervjuperson 4 (Veronica) är 37 år och har haft sex tidiga missfall i graviditetsvecka sju-

åtta och två fördröjda sena missfall i graviditetsvecka 16 och 13. Det senaste missfallet 

skedde sommaren 2011. 

Intervjuperson 5 (Cecilia) är 38 år och fick ett tidigt missfall i graviditetsvecka 12, våren 

2012. 

Intervjuperson 6 (Anna) är 28 år och fick ett tidigt missfall i graviditetsvecka tio, hösten 

2011. 

 

Kvinnornas upplevelser av missfallet 

I de första sex temana presenteras kvinnornas upplevelser av missfallet. Det första temat 

handlar om Att förlora ett barn. De följande temana handlar om Upplevelsen av chock, 

Upplevelsen av skuld, Upplevelsen av sorg, Omgivningens reaktioner och Upplevelsen av den 

fysiska smärtan.  

Att förlora ett barn 

För mig så har det varit ett barn från plus på stickan, det har liksom funnits planer, drömmar om 
framtiden. 
 
- Veronica 

När kvinnorna berättar om sina missfall talar de om sitt efterlängtade barn, sin bebis, lilla 

pyret, med kärleksfulla ord. Vissa kvinnor berättar att de vid graviditetsbeskedet ställt om allt, 
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och hur de tänkt alltifrån vad de ska göra med barnet till vad det skulle heta. Flera kvinnor 

berättar om ”mammakänslor” som kommit automatiskt efter en tid och hur de förberett sig på 

att bli mamma. En kvinna berättar dock hur upplevelsen av att vänta ett barn kan förändras 

då hon fått veta att graviditeten avstannat sen några veckor tillbaka: 

 
Nu gick det ju från att ha varit vecka 19 till att helt plötsligt vara vecka 13. Jag tror att det gjorde en viss 
skillnad för det kändes, helt plötsligt så, man trodde man väntade ett barn, helt plötslig så var det ett foster 
igen. 

- Kristina 

Kvinnan reflekterade över detta och menade på att om barnet dött nära inpå med att ultraljudet 

gjorts, så hade hon förmodligen velat se det efteråt men på grund av att graviditeten varit 

avstannad under så lång tid ville hon inte det. Flera kvinnor berättar att de upplever en stark 

rädsla över att se det som kommer ut i samband med blödningen eller förlossningen, då de 

inte vet vad de har att vänta sig. Samtliga kvinnor har haft en mental bild av barnet de väntar 

och när ett missfall sker är det inte alltid att denna bild stämmer överens med det som 

kommer ut. 

 En kvinna som fick ett sent missfall, beskrev rädslan över ovissheten ifall barnen skulle 

leva eller inte, och för att behöva hantera döden av sina barn. Hon berättar: 

 
Vi visste ju som sagt var inte, man ska inte föda barn i den veckan, man vet ju inte hur ser dem ut? 
Kommer dem att leva liksom, vad är det för någonting? 

- Helena 

En kvinna som fick ett tidigt missfall och skötte det hemma berättar att hon inte klarade av att 

se det som kom ut, att hon vände sig om och spolade, vilket senare orsakade en känsla av 

ångest då hon hört ett radioprogram som handlade om vattenarbete, och att de ibland fann 

foster i kloakerna. En kvinna som fick ett sent missfall berättar att omhändertagandet av 

barnen var en mycket viktig faktor för sorgebearbetningen då det bidrog till en känsla av att 

hon hade gjort allt hon kunde för sina barn och att barnen fick ett värdigt och kärleksfullt 

omhändertagande. 

 

Upplevelsen av chock  

Chocken i samband med missfallet har sett olika ut för kvinnorna. När kvinnorna först anar att 

ett missfall skett hoppas de på att blödningen ska vara något annat. 
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 Samtliga kvinnor har i samband med den gynekologiska undersökningen då de träffat 

vårdpersonal fått beskedet om att ett missfall skett. Om det är första eller andra gången ett 

missfall sker har det betydelse för kvinnorna, men på olika sätt. 

 För de flesta kvinnor innebär det första missfallet en stor chock då de ofta inte är medvetna 

sedan innan att missfall ofta sker och hur de ska hantera smärtan och sina känslomässiga 

reaktioner. En kvinna säger: 

Första gången så var det total chock för det var verkligen ”det här händer ju inte” så här ska det inte gå 
till, såhär ska det inte vara, jag har passerat vecka 12, jag har berättat för alla, vi ska ha bebis liksom. 
 

- Veronica 

Kvinnan berättar vidare att de tidiga missfallen som följt efter var mer ”väntade” och att hon 

kunde hantera dem bättre än det första.  En annan kvinna säger i motsats till detta: 

Första gången var det bara något som hade gått snett, otur, sånt händer, andra gången så var det, det 
innebar så mycket, mycket mer när samma sak hände en gång till. 
 

- Kristina 

Kvinnan menade på att missfallet innebar så mycket mer då de efterföljande missfallen kom 

att handla om ifall hon någonsin skulle få ett barn. Det gjorde det även för den andra kvinna 

som haft flera missfall även om de upplevt det första missfallet olika.   

 Beroende på hur kvinnorna upplever chocken är de också olika mottagliga för att ta in vad 

som sägs. När kvinnorna har upplevt en chock berättar de om att situationen känts overklig.  

 Men mina resultat visar att det inte endast är beskedet om att ett missfall skett som kan 

utlösa en chock utan även den fysiska upplevelsen av missfallet. En kvinna som fick ett sent 

missfall berättar: 

 Andra gången så var det så himla chockartat med hela det här slakthuset inne i på badrummet och att jag 
var så himla borta av allt morfinet då, allt blodet. 
 

- Kristina 

Reaktioner i samband med chocken beskrivs av kvinnorna i form av att de kände sig trötta, 

förtvivlade, apatiska, att de vill fly från situationen och att kroppen går på autopilot samtidigt 

som känslorna stänger av. Flera av kvinnorna beskriver behovet av att bli vägledda i detta 

tillstånd. En kvinna beskriver detta tydligt i samband med att hon förstod att förlossningen 

inte skulle gå att stoppa och säger: 
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Från att han sa det så gick ju jag in i något slags chock tillstånd, så jag gjorde som jag blev tillsagd men 
jag visste ju att jag måste göra det här. Det blir ju det att intellektuellt vet man ju, men känslomässigt så 
stänger man ju av för att man skyddar sig själv på något sätt. Man orkar inte ta in, man orkar inte förstå, 
man kan inte förstå, så det var ju bara liksom förtvivlan och liksom varför, varför händer det? 
 

- Helena 

 

Upplevelsen av skuld 

Samtliga kvinnor har frågat sig varför missfallet inträffat? De berättar också om skuldkänslor 

som kommit snabbt och att de gått tillbaka i tankarna långt i tiden om vad de gjort för att 

framkalla ett missfall. Mina resultat visar att vårdpersonalen har en viktig roll vad gäller 

upplevelsen av skuld. Genom att betona att det inte är kvinnans fel att missfallet skett samt att 

svara på frågor som kvinnan har kan de bidra till att underlätta sorgebearbetningen, som för 

många av kvinnorna innebär ett långt ältande. En kvinna säger: 

Hon verkligen poängterade att det finns ingenting som du kunde ha gjort annorlunda, och det var så himla 
skönt att höra, jag liksom ville att, säg det en gång till för de tankarna är så himla snabba annars liksom. 
 

- Cecilia 

Skulden bars även i vissa fall över att ha berövat sin partner att bli förälder, och att inte kunna 

bära ett barn. Två kvinnor, som haft flera missfall delade känslan över att undra vad som var 

för fel på dem. För dessa kvinnor innebar sorgen över missfallet även en sorg över att kanske 

inte kunna få ett barn, och att då behöva leva som ofrivilligt barnlösa. För dessa kvinnor 

gjordes ingen utredning om varför de haft så många missfall, vilket bidrog till en känsla av 

meningslöshet. Flera kvinnor upplevde det som väldigt svårt att inte få något svar på varför 

missfallet skett. En kvinna säger: 

 
Eftersom jag är troende också så tänkte jag att det här är Guds plan och det hade jag jättesvårt att förstå 
efteråt när det inte blev, när det blev ett missfall så tänkte jag, men vad var meningen med det här då, då 
ställs ju det på sin spets också och varför. Det var ju så onödigt. 

- Anna.  
 
 

Upplevelsen av sorg  

Sorgen över missfallet beskrivs som väldigt intensiv i början och som något som funnits kvar 

långt efteråt för några kvinnor. Flera kvinnor berättar att de i sorgen känt sig mycket 

förtvivlade och reagerat med gråt, skrik och ilska. Flera kvinnor säger också att de haft 

mycket mardrömmar om vad som hänt. Mina resultat visar även att ju tydligare bild kvinnan 
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haft av barnet desto svårare har det känts efteråt. En kvinna berättade till exempel att hon fått 

veta att barnet hon förlorade hade Downs syndrom och säger att hon bröt ihop om hon såg ett 

annat barn som såg ut så. Hon berättade även att sorgen hindrade henne mycket i vardagen då 

hon hade svårt för att överhuvudtaget träffa bebisar eller andra gravida. Hon berättar: 

Jag är fortfarande väldigt mycket i sorgen, tyvärr. Ett år har gått men jag kan ju fortfarande inte träffa 
bebisar, det går liksom inte för jag bryter ihop. 
 

- Kristina  

Några kvinnor berättar att sorgen varit som värst några månader till ett halvår efter missfallet 

därför att de då förstått vad som verkligen hänt. Några kvinnor beskriver också att sorgen 

känts påtaglig fysiskt. De berättar även om en stor tomhetskänsla som infunnit sig och en 

kvinna säger: 

När de sa att hjärtat inte slog då blev det ju som att de tog en del av mig ju. 
 

- Sara 

En annan kvinna beskriver sorgen såhär: 

Åh Gud, det är ju lite som att man har blivit bestulen på framtiden. Man är besviken över att man inte får 
chans att lära känna det där pyret och i sorgen finns ju, det är ju väldigt blandat med skuld också där man 
liksom funderar på, vad är det för fel på mig liksom? Vad är det liksom? Men framförallt är det där att 
någon har stulit en bit av min framtid. 
 

- Veronica 

Några kvinnor berättar att de efter en tid upplevt att erfarenheten av missfallet gjort att de fått 

nya perspektiv. De berättar att de fått en större förståelse för andra som genomgår missfall, 

men också att de inte är lika naiva längre och att de fått erfarenheten att en graviditet inte 

alltid slutar bra. En kvinna berättar att hon en tid efter missfallet kände stor tacksamhet över 

att ha fått möjligheten att få ett till barn och att hon tog vara på livet mer. En kvinna berättar 

om att hon efter sina missfall fått tänka över vem hon kunde bli istället om hon inte blev 

mamma till egna biologiska barn 

 

Omgivningens reaktioner 

Flera kvinnor berättar att de upplevt att personer i omgivningen ofta inte vetat vad de ska säga 

som kan uppfattas som ett stöd. En kvinna berättar: 

 
Folk har blivit tystare och tystare för varje gång det har hänt. Jag tror folk, de vet inte vad de ska säga till 
en, första gången så upplevde jag mer stöd. Sista gången så var det tyst i telefon, det var ingen som 
ringde. 
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- Kristina 

Dessa kvinnor säger att personer i omgivningen visat lite förståelse för deras situation. Flera 

kvinnor upplever att det som känts svårast är när de själva tagit initiativ till att prata om 

missfallet, men inte fått någon respons. Även att folk haft ett undvikande beteende har 

upplevts som ett svek. Två kvinnor upplevde att de fått stöd från sina nära anhöriga. Stödet 

från dessa har bestått i att dela med sig av egna erfarenheter, lyssna och erbjuda praktisk 

hjälp. Kvinnornas upplevelse är även att de som kunnat ge störst stöd, är de som själva 

genomgått ett missfall. Flera av kvinnorna upplever även att personer i omgivningen har en 

föreställning om att sorgen ska vara över efter några månader, oftast vid den tidpunkt som 

kvinnorna upplever att sorgen är som värst. 

 

Upplevelsen av den fysiska smärtan 

Flera kvinnor beskriver den fysiska smärtan i samband med missfallet som en central del i 

upplevelsen av missfallet. Faktorer som bidragit till att flera kvinnor upplevt otrygghet är att 

uppleva en stor smärta i samband med att lämnats ensamma, bristande information om det 

fysiska händelseförloppet och vad som är normalt, vilket även bidragit till att de upplevt att de 

inte haft kontroll över sin kropp. Kvinnorna berättar även att de förlorat mycket blod i 

samband med missfallet. Att förlora stora mängder blod i kombination med att vara ensam har 

varit skrämmande för flera kvinnor då de upplevt att ingen vårdpersonal haft kontroll på om 

blodförlusten skulle bli för stor. En kvinna berättar: 

Dagen efter kom det en riktig, den stora blödningen och då ringde vi till Sjukvårdsrådgivningen och 
frågade vad vi skulle göra och då sa dem att det förmodligen är ett missfall och om det är det så kan man 
ändå inte göra någonting åt det. 
 

- Anna 

Kvinnorna har intagit olika typer av smärtstillande under framfödandet som till exempel 

Alvedon och Ipren och andra har fått starkare medicin. Två kvinnor som haft sena missfall har 

fått morfin och lugnande i samband med förlossningen. Båda dessa kvinnor berättar att de har 

svimmat, kollapsat vid förlossningen och att de från vissa tillfällen minns otydligt vad som 

skett. Kvinnorna berättar att de inte vetat vilken smärta de har att förvänta sig vid 

förlossningen och inte heller vetat vad för slags smärtstillande de kan fråga efter när smärtan 

blivit för stor.  

 Dock berättar en kvinna som fick ett tidigt missfall att hon upplevde att smärtan hade en 

viktig psykologisk funktion för att förstå vad som hänt. Hon berättar: 
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Jag tror att jag hade haft svårare psykologiskt om någon bara hade sagt ”hokus pokus, du får inget barn” 
än att, för nu var det så väldigt konkret att det hände någonting och det gör ont och det liksom rasar ur 
kroppen och så kommer man ut på en annan sida. 

- Cecilia 

Kvinnan som citerades ovan berättar att vårdpersonalen hon träffat berättat för henne att det 

skulle komma att göra ont, att hon skulle förlora mycket blod och att det skulle komma ut en 

klump med blod. Hon fick också med sig starka värktabletter hem.  

Kvinnornas upplevelser av bemötande 

I de följande fyra temana presenteras kvinnornas upplevelser av bemötande.  Det första temat 

handlar om Att få information. De andra temana handlar om Att förmedla en känsla och visa 

sig personligt berörd, Tid och utrymme för samtal och Återkoppling och uppföljning. 

 

Att få information 

Flera av kvinnorna berättar om behovet att få höra informationen flera gånger. Dessa kvinnor 

upplever att de inte fått tillräckligt med information om hur ett missfall yttrar sig utifrån 

fysiska aspekter och hade önskat mer information om händelseförloppet. Två kvinnor menar i 

motsats till detta att de fått mycket god information om vad de kan förvänta sig vad gäller, 

smärta, blödning och vad de kan vänta sig att få se. En kvinna som fick ett tidigt missfall 

berättar om vårdpersonalens sätt att ge information på: 

 
Jag tyckte att hon var bra också för att hon sa att det kommer att göra väldigt ont och det kommer att 
komma en massa blod och bli inte rädd liksom, och så tyckte jag att det var bra också att hon sa att det 
kommer att komma ut en sån här klump men det mesta är fosterhinna. 

- Cecilia 

En kvinna som fick ett sent missfall berättar: 

 
Så hon förberedde oss ju på att ni kan höra skrik, de kan leva, de kan vara döda, vi vet inte, men hon 
berättade att det här kan hända. 

- Helena 

Kvinnan ovan uttrycker ett viktigt samband, nämligen att tydlig information leder till en 

mental förberedelse på vad som komma skall. Trots kvinnans rädsla för hur barnen skulle se 

ut klarade hon att få upp dem på bröstet.  
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 Några kvinnor upplever att vårdpersonalen de mött gett information på ett alldeles för 

sakligt sätt. De upplever att vårdpersonalen i situationen bara sagt vad de sett och vad som 

behöver göras.  

Hon var väldigt saklig och bara sa att nej jag hittar inget foster så du är inte gravid, och det kände jag att 
det var lite sådär, lite kallt nästan att, lite kyligt sådär och hon berättade ju ingenting mer om vad som 
skulle hända sen eller vad jag kunde förvänta mig riktigt utan, och jag var ju inte i skick att fråga heller. 

- Anna 

Mina resultat visar, som tidigare nämnts att vårdpersonalen har en viktig roll vad gäller 

upplevelsen av skuld. Genom att ge information om att det inte är kvinnans fel att missfallet 

skett samt att svara på frågor som kvinnan har kan de bidra till att underlätta 

sorgebearbetningen, som för många av kvinnorna innebär ett långt ältande. 

 

Att förmedla en känsla och visa sig personligt berörd 

Då kvinnorna tidigare berättat att de befunnit sig i en chock när informationen givits, har de 

ofta inte uppfattat vad som sagts. Detta kan vara en anledning till att det de uppfattat i 

vårdpersonalens bemötande är den känsla vårdpersonalen har förmedlat. 

 Vissa av kvinnorna berättar om att de uppfattat vårdpersonalens bemötande som kallt, hårt 

och kyligt, men ibland haft svårt att definiera specifikt vad det var utan säger att det mer var 

en känsla de fick. En annan anledning till att vissa kvinnor upplevde vårdpersonalens 

bemötande som ”hårt” var för att de ansåg att vårdpersonalen varit hårdhänta i sin 

undersökning. Detta visar på att fysisk beröring har en viktig betydelse för hur bemötandet 

uppfattas. 

 I kontrast till detta berättar flera kvinnor om att de mött vårdpersonal som känts varma, 

snälla, mysiga, ”goa” och förstående. De berättar att de uppfattat detta genom att 

vårdpersonalen haft en snäll röst eller varma ögon. Kvinnorna säger att detta sätt är något som 

hela vårdpersonalens person utstrålade. Kvinnorna menar på att vara en varm person är något 

man är mer än att man gör sig till för att ge ett gott bemötande. En kvinna säger: 

 
Alltså de var för det första väldigt lugna, jättelugna och det påverkade ju oss, både mig och X så att vi 
blev lugna. Det var liksom inga tveksamheter, de visste precis vad de gjorde, att vi kände, ja men vi kan 
lita på dem, de vet vad de gör. 

- Veronica 

Kvinnan som citerades ovan berättade vidare att hon upplevde att vårdpersonalen lyckades 

förmedla en trygghet genom sitt lugna sätt och en skicklighet yrkesrollen. Två kvinnor som 

fick ett sent missfall uttryckte betydelsen av att vårdpersonalen visade värme, kärlek och 



26 
 

värdighet inför det förlorade barnet. Detta upplevdes av kvinnorna som en handling av värme, 

kärlek och värdighet för dem själva. Vidare talar några kvinnor om vårdpersonal som visat 

starkt personligt engagemang. En kvinna säger: 

Hon hade tydligen, när hon kom hem för hon slutade sitt pass, hon hade ringt till och med hemifrån sen 
och frågat hur det var med mig och det är en engagerad läkare. 
 

- Helena 

Kvinnan som berättade detta upplevde läkaren som väldigt engagerad då läkaren gjorde mer 

än vad hon behövde göra, utifrån egen vilja och bara för att hon brydde sig om kvinnan och 

hennes familj, inte för att det ingick i hennes arbetsuppgifter. Kvinnorna berättar att de 

uppskattat när vårdpersonal visat egna känslor för deras situation.  

 

Tid och utrymme för samtal 

Några av kvinnorna talar även om tidslängden för besöket/ undersökningen. De menar på att 

de upplevt att tiden som vårdpersonalen tagit till att undersöka och prata med dem varit kort 

och att detta gjort att de känt sig som ett rutinfall och att de inte blivit sedda. En kvinna säger: 

Och så sa de att nej hjärtat slår inte, och sen så var det inte mer med det. ”Jaha, nej men då behöver vi ta 
ut fostret” Så det var som en rutin, sen blev jag ju överförd till andra och sen träffade jag ju inte dem mer. 
 

- Sara 

Några kvinnor hade också erfarenheten av att lämnas ensamma stor del av tiden av sin 

sjukhusvistelse, något som påverkade dem mycket negativt då de kände sig otrygga. Att 

vårdpersonalen spenderade mycket tid i rummet var viktigt för kvinnorna samt att samma 

barnmorska kom och gick. En kvinna som hade positiva erfarenheter kring detta säger: 

 
Alltså barnmorskorna de var ju helt fantastiska, då när vi fick veta, vid ett på natten att det här kommer 
inte gå att stoppa, hon som hade natt passet hon satt ju hela natten med oss, hon gick inte ut därifrån, hon 
bara satt med oss och pratade med oss och förberedde oss på vad som komma skall så hon var ju helt 
fantastisk. 

- Helena 

Några kvinnor berättar om vad som underlättar upplevelsen av missfallet och vad som 

upplevs som tröstande. En kvinna berättar: 
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Att de tar sig tid, att de tar sig tid och att de ser mig. 
 

- Veronica 

Mina resultat har tidigare visat att både beskedet om att ett missfall skett och den fysiska 

upplevelsen av missfallet kan utlösa en stor chock, vilket kan förklara varför kvinnorna anser 

det som så viktigt att inte lämnas ensamma, att vårdpersonal är fysiskt närvarande och 

förmedlar en trygghet. Förutsättningarna för att kunna göra detta, är enligt dem själva tid och 

utrymme för samtal. 

 

Återkoppling och uppföljning 

Jag har varit i kontakt med klinikchefen där efteråt. Jag skrev till henne och berättade om min upplevelse 
för jag tyckte att det var riktigt jobbigt och då ringde hon upp mig och vi pratade nog i en och en halv 
timme tror jag så att de har helt nya riktlinjer nu. 

- Veronica 

Kvinnorna berättar om att det finns ett behov av att få återkoppling som exemplet ovan där 

kvinnan efter en skrapning vaknade av barnskrik och insåg att hon delade uppvakningsrum 

tillsammans med kvinnor som genomgått kejsarsnitt. Kvinnorna uttrycker att återkopplingen 

och uppföljningen handlar om att kunna påverka sin situation. En annan kvinna berättar om 

behovet av detta för att få veta varför hon fick återkommande missfall: 

 
Ja, jag vill ju ha en läkartid och få reda på varför det här har hänt. ”Ja visst vi skriver här att du ska få en 
återbesökstid, vi kommer skicka en kallelse” och så kommer det ingen kallelse och efter någon månad så 
inser jag att, det kommer inte att komma. 

- Kristina 

För de kvinnor som drabbas av flera missfall är behovet av återkoppling viktigt ur den 

aspekten som rör problematiken kring ofrivillig barnlöshet. Detta då dessa kvinnor måste 

hantera frågor som handlar om ifall de någonsin kommer att få ett barn? Ett 

uppföljningsbesök eller en utredning skulle på så sätt kunna bidra till att dessa frågor blir 

bemötta och att kvinnan inte upplever sig hänvisad till sig själv och ensam tvingas hantera 

dessa frågor och funderingar, något som hon heller inte har kunskap om. En kvinna berättar 

om hur det påverkat henne att inte få svar på de frågor hon hade: 
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När de sa att hjärtat inte slog, då blev det ju som att de tog en del av mig, och faktiskt, långt efteråt, långt 
efteråt efter den här händelsen så hade jag fortfarande tankar om att de faktiskt hade gjort det för att de 
tyckte att jag inte klarade av det, att de hade lurat mig på det. 
 

- Sara 

En kvinna som fick ett uppföljningsbesök talar om terminologins betydelse av ordet missfall: 

Mina barn är enligt vården ett missfall eftersom de föddes några dagar för tidigt för att enligt lagen kallas 
barn men det är ju vidrigt att höra det.  

- Helena 
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Teoretiska utgångspunkter för diskussion av resultat 

Utifrån resultatet i studien har jag valt att använda en teori i diskussion av resultatet, som är 

Cullbergs kristeori.  

Kris 

I informanternas berättelser återfinner vi flera reaktioner som beskrivs i krisens förlopp. 

Därför har jag valt att använda mig av Cullbergs kristeori. Det kan tyckas en aning förenklat 

att dela upp en krisreaktion i fyra faser, då faserna ofta förlöper invävda i en annan fas, en fas 

kan ibland utebli och jag vill därför börja med att betona att de inte är klart åtskilda från 

varandra. En kris kan också visa sig vara en serie av kriser. Tanken med att analysera 

kvinnornas berättelse utifrån denna teori är att använda krisfaserna som ett redskap för att 

kunna orientera sig i kvinnornas upplevelser.  

 Krisens förlopp har en viktig funktion då de olika faserna hjälper individen att stegvis 

konfronteras med den smärtsamma realiteten (Cullberg, 2006, s. 145).  Det är dock viktigt att 

poängtera att det inte finns något reaktionsmönster som är ”det rätta” och som bör förväntas 

av en person i sorg (a.a., s. 148).  

 Chockfasen kan vara ifrån ett ögonblick till dygn (a.a., s. 143). Under chockfasen försöker 

den drabbade att hålla verkligheten ifrån sig med all kraft som går, detta beror på att individen 

inte är redo att ta in det som skett, och i detta läge finns ingen möjlighet att bearbeta det som 

inträffat. Trots att en person kan bete sig som samlad är ofta den inre upplevelsen mycket 

kaotisk. Det är inte ovanligt att personen minns svagt vad som sagts eller gjorts och 

medvetandet upplevs ofta som ”grumlat” (a.a.). 

 Reaktionsfasen utgör tillsammans med chockfasen den akuta krisen (a.a., s. 144). 

Sammantaget pågår den akuta krisen vanligtvis i några veckor. Med reaktionsfasen menas att 

den drabbade steg för steg börjar konfronteras med verkligheten och börjar ta in vad som 

skett. Under denna fas då verkligheten ska integreras mobiliseras individens 

försvarsmekanismer.  Syftet med dessa är att minska upplevelsen av hot och fara för jaget 

(a.a.). 

 Bearbetningsfasen tar ofta vid när reaktionsfasen lämnas och kan pågå några månader till 

ett år (a.a., s. 152). Under denna fas börjar individen att vända sig mot framtiden, ofta 

reflekterar individen hur det som inträffat kan bli en del av livet (a.a., s. 153). Sociala roller 

som ändrats behöver läras in på nytt. Försvarsmekanismerna som individen mobiliserat börjar 

försvinna och med tiden upplever individen att känslorna blir lättare att hantera (a.a.).   
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 Nyorienteringsfasen har ingen avslutning, men under denna tid blir det som hänt en del av 

livet och händelsen kan få nya betydelser i takt med kommande livsperioder (a.a., s. 154).  

Under denna fas byggs den skadade självkänslan upp, individen börjar känna sig mer ”hel” 

och försonas mer och mer med det som skett. Fortfarande kan individen uppleva smärta för 

det som hände och sörja men livet tillåts ändå fortsätta (a.a.).  Cullberg menar på att 

sorgerektionen är en närvarande del i de flesta akuta kriser och därför beskrivs även symptom 

på dessa (a.a., s. 150). 
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Diskussion av resultat 

 

Kvinnornas upplevelser av missfallet 

I de första sex temana presenteras kvinnornas upplevelser av missfallet. Det första temat 

handlar om Att förlora ett barn. De följande temana handlar om Upplevelsen av chock, 

Upplevelsen av skuld, Upplevelsen av sorg, Omgivningens reaktioner och Upplevelsen av den 

fysiska smärtan.  

 

Att förlora ett barn 

Av resultatet framkom att kvinnorna sörjer förlusten av ett efterlängtat barn, som de flesta 

upplever har funnits i samma stund som graviditetsstickan visat ett positivt resultat. Adolfsson 

(2006, s. 34) har i sin studie intervjuat flera kvinnor som haft ett missfall och kommit fram till 

att även dessa sörjer förlusten av ett barn. Av studien framkommer också att kvinnorna haft 

drömmar och planer när de har blivit medvetna om graviditeten och att sorgen efter missfallet 

även inkluderar en förlorad identitet som mamma (a.a., s. 33). Dock visar mina resultat att 

upplevelse av att vänta ett barn kan förändras. Detta berättade en kvinna efter att hon fått 

reda på att graviditeten avstannat för flera veckor sedan.  

 Flera kvinnor i min studie berättade även att de upplevde en stark rädsla över att se det som 

kom ut i samband med blödningen eller förlossningen, då de inte visste vad de hade att vänta 

sig. Att känna en rädsla över att se barnet kan ha att göra med att kvinnan befinner sig i chock 

och försöker att hålla verkligheten ifrån sig (Cullberg, 2006, s. 143). 

 Samtliga kvinnor har haft en mental bild av barnet de väntar och när ett missfall sker är det 

inte alltid att denna bild stämmer överens med det som kommer ut vilket också skapar en 

rädsla. Detta kan förklaras med att den fysiska upplevelsen krockar med kvinnans egen 

begreppsbildning av graviditeten som ett barn (Murphy & Philpin, 2010).  Mina resultat visar 

även att inte veta om barnet kommer leva eller vara dött skapar en rädsla över att se barnet 

då kvinnan måste hantera döden som ofta är mycket svårt att konfronteras med då det inom 

Västerländsk kultur inte talas om döden vilket bidrar till att vi inte heller vet hur vi ska 

hantera den (Geller & Psaros, 2010, s.111). 

 Den gamla seden att se den döda har en viktig funktion för att förstå förlustens verklighet, 

vilket även stöds av forskning som visar att det är viktigt för sorgebearbetningen (Geller & 

Psaros, 2010, s. 119). Ibland vid ett tidigt missfall finns dock inget konkret barn att se då 
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missfallet ter sig mer som en blödning och klumpar. Dock är det viktigt att erbjuda dessa 

kvinnor ett alternativ. 

 En kvinna beskrev att hon upplevde ångest efter att ha hört att vattenarbetare ibland fann 

foster i kloakerna. Detta kan förstås utifrån den forskning som visar på ceremonins betydelse 

för sorgebearbetningen (Adolfsson, 2006, s. 35). I hennes studie, har vissa kvinnor som haft 

tidiga missfall gjort en egen ceremoni för barnet de mist, genom att plantera en blomma på en 

speciell plats som de kan återvända till, vilket har bidragit till att göra sorgearbetet mer 

konkret (a.a.).   

 En kvinna i min studie som fick ett sent missfall berättade att ett kärleksfullt och värdigt 

omhändertagande av barnen var en mycket viktig faktor för sorgebearbetningen då det bidrog 

till en känsla av att hon hade gjort allt hon kunde för sina barn och en känsla av inre ro. De 

kvinnor som genomgår ett sent missfall får oftast frågan av en kurator om de vill gravsätta 

barnet i en Minneslund eller begrava det, och beroende på sjukhusets rutiner kan vårdpersonal 

ibland även erbjuda fotografering, fotavtryck som ett minne och/ eller påklädning av barnet. 

 Sorgbearbetningen kan vara mycket invecklad och de psykologiska effekterna efter ett 

missfall kan vara problematiska. Fyhr (1999, s. 46) skriver om hur det kan finnas många 

hinder i vägen för att kunna sörja. Till exempel kan det vara om förlusten är otydlig eller 

osynlig för omgivningen, som det är för vissa kvinnor som får missfall då barnet funnits inuti 

kvinnans kropp och inte varit synligt för omgivningen. Det kan då vara svårt att identifiera 

förlusten vilket kväver sorgearbetet (a.a.).  

 Hur stor en förlust upplevs handlar om vilken betydelse förlusten har för den drabbade, hur 

beroende man är av det förlorade än hur mycket man älskar personen eller drömmen man 

förlorat (a.a., s. 111). Detta kan förklara varför kvinnorna i min studie upplevt en mycket stor 

förlust som har utlöst stor sorg då de sörjer förlusten av ett önskat barn, men det ger också en 

bild av hur enorm förlusten över ett missfall faktiskt kan vara. Detta stöds av forskning som 

visar att kvinnor som genomgår missfall upplever en sorg som kan vara lika stor som hos 

personer som mist en nära anhörig (Nikcevic, Tunkel, & Nicolaides, 1998, s. 123). Morrissey 

(2007, s. 1417) skriver om att anknytningen mellan kvinnan och det väntade barnet är ett av 

de djupaste mänskliga uttryck för kärlek på ett fysiskt, känslomässigt, psykologiskt och 

andligt plan. Därför är det inte konstigt att hotet om en förlust eller en förlust kan framkalla 

några av de starkaste och intensiva känslorna av rädsla, smärta, sorg och ibland ilska (a.a.).  
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Upplevelsen av chock 

Cullberg skriver även om händelser som utlöser en traumatisk kris, och menar på att problem 

i samband med graviditet, som till exempel missfall är en sådan slags förlust (Cullberg, 2006, 

s. 128). Reaktionerna av denna förlust beror på vilken betydelse förlusten har, hur mycket av 

tillvarons mening, innehåll och trygghet varit kopplat till personen (a.a., s. 121).  Kvinnorna 

upplever en förlust av ett önskat barn som de haft drömmar och planer om framtiden med och 

för många av dem har detta utlöst en traumatisk kris, där upplevelsen av chock ofta inledande 

präglar krisförloppet. 

 Flera kvinnor i min studie beskrev även att det första missfallet innebar en stor chock då de 

ofta inte var medvetna sedan innan att missfall ofta sker och hur de skulle hantera smärtan och 

sina känslomässiga reaktioner. Detta stämmer överrens med forskning som visar att det första 

missfallet ofta upplevs som en helt främmande händelse för kvinnan, något som utlöser en 

stor chock (Ancker, Gebhardt, Andreassen & Botond, 2012, s. 32). 

 Dock visade mina resultat att det första missfallet inte alltid utlöser en traumatisk kris med 

chock som följd, trots att förlusten upplevs som stor. Detta kan förstås utifrån att kvinnan som 

upplevde detta såg på händelsen som att det var något som kunde hända, men att nästa gång 

skulle det gå bra vilket kan ha bidragit till en känsla av meningsfullhet och stärkt hennes inre 

resurser (Antonovsky, 2005, s. 46). Däremot upplevde hon det andra missfallet som mer 

chockartat än det första, som för båda kvinnorna som haft flera missfall kom att handla om en 

annan problematik i form av ofrivillig barnlöshet (Se ”Upplevelsen av skuld”). 

 Cullberg (2006, s. 143) skriver om att chockfasen kan vara från ett kort ögonblick till några 

dygn men mina resultat visar att en chockfas kan efterföljas av en helt ny chockfas vilket 

innebär att chocken kan hålla i sig mycket längre än så. Att den fysiska upplevelsen av 

missfallet utlöser en ny chock skulle kunna förklaras med att den fysiska existensen hotas 

vilket också är en form av yttre händelse som kan utlösa en traumatisk kris (a.a., s. 120). Å 

ena sidan skriver Cullberg om att flera trauman kan inträffa samtidigt, men menar å andra 

sidan att det ena traumat då kan få en symboliskt förstärkande effekt på det andra, vilket inte 

riktigt förklarar det som mina resultat visar, nämligen att chockfasen kan efterföljas av en helt 

ny chockfas. 

 Beroende på hur kvinnorna upplever chocken är de också olika mottagliga för att ta in vad 

som sägs. När kvinnorna har upplevt en chock berättar de att situationen känts overklig och 

att de haft svårt att ta in information. Detta kan förstås utifrån det som Cullberg skriver, 

nämligen att chockfasen utmärks av att ha svårt att ta in vad som sägs (Cullberg, 2006, s. 

143). Vidare beskrev kvinnorna reaktioner i samband med chocken i form av att de kände sig 
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trötta, förtvivlade, apatiska, att de vill fly från situationen och att kroppen går på autopilot 

samtidigt som känslorna stänger av. Dessa känslor är karaktäristiska för en person som 

befinner sig i den akuta krisen (a.a., s. 150).  

   

Upplevelsen av skuld 

Samtliga kvinnor har frågat sig varför missfallet inträffat? De berättar också om skuldkänslor 

som kommit snabbt och att de gått tillbaka i tankarna långt i tiden om vad de gjort för att 

framkalla ett missfall. Cullberg (2006, s. 150) skriver om tidigare undersökningar med 

kvinnor som förlorat barn omkring förlossningen och deras orealistiska skuldkänslor över det 

som hänt, något som stämmer överrens med samtliga kvinnors berättelser i min studie.  

 Även Adolfssons studie visar att kvinnorna skuldbelagt sig själva när det inte funnits 

någon uppenbar orsak till missfallet (Adolfsson, 2006, s. 33).  Detta förstärker mina resultat 

som visar att vårdpersonalen har en viktig roll vad gäller upplevelsen av skuld. Genom att 

betona att det inte är kvinnans fel att missfallet skett samt att svara på frågor som kvinnan har 

kan de bidra till att underlätta sorgebearbetningen, som för många av kvinnorna innebär ett 

långt ältande.  

 Skulden bars även i vissa fall över att ha berövat sin partner att bli förälder, och att inte 

kunna bära ett barn. Två kvinnor, som haft flera missfall delade känslan över att undra vad 

som var för fel på dem. För dessa kvinnor kom missfallen som följde efter det första 

missfallet att handla om så mycket mer än sorg över ett förlorat barn då de båda upplevde sig 

som ofrivilligt barnlösa. 

 Sorgen över att kanske aldrig få ett barn gör att förlusten över missfallet kan upplevas som 

ännu större då det förlorade barnet står för den enda chans kvinnan hade att få ett efterlängtat 

barn. Detta kan också förstås utifrån forskning som visat att kvinnor finner en stor 

tillfredsställelse i att kunna ge sin partner ett barn och att den samhälleliga normen spelar in 

här, då det förväntas att efter giftermål, husköp att skaffa barn (Adolfsson, 2006, s. 34). Även 

synen på fortplantningsfunktionen är sammankopplad med den mans och kvinnosyn vi har 

idag och kvinnlighet definieras ofta av förmågan att kunna bära och föda ett välskapt barn 

(Cullberg, 2006, s. 128).  Kvinnorna i min studie berättade att upplevelsen av att kanske 

aldrig få ett barn och att ingen utredning gjordes, trots att de bad om det bidrog till en känsla 

av meningslöshet. Detta kan även förstås utifrån det som Antonovsky beskriver bidrar till en 

Känsla av sammanhang, som anses främja hälsa. I motsats till meningslöshet menar han på 

att meningsfullhet upplevs om bemötandet är förutsägbart och tillfredställande där 
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erfarenheten av medbestämmande är en viktig faktor som bidrar till detta (Antonovsky, 2005, 

s. 135). 

    

Upplevelsen av sorg 

Fyhr (1999, s. 23) menar att en sorgeprocess startar efter varje väsentlig förlust. Sorgen över 

missfallet beskrevs av kvinnorna som väldigt intensiv i början och som något som funnits 

kvar långt efteråt för några av dem. Flera kvinnor berättar att de i sorgen känt sig mycket 

förtvivlade och reagerat med gråt, skrik och ilska. De berättar också att de haft mycket 

mardrömmar om vad som hänt. Mina resultat visar även att ju tydligare bild kvinnan haft av 

barnet desto svårare har det känts efteråt.  

 Sorgereaktionen är en väsentlig del av de flesta akuta kriser (Cullberg, 2006, s. 150) och 

utmärks ofta av förtvivlan, gråt, skrik och ilska som är typiska symptom. Något som även 

Adolfsson i sin studie funnit präglar kvinnornas sorgereaktioner (a.a., s. 34) . En kvinna 

beskrev sorgen som att hon blivit bestulen på framtiden. Något som genomsyrar sorgen från 

första stund är just den starka fokuseringen på framtiden (Fyhr, 1999, s. 29). Förlusten av 

drömmar och planer kan upplevas som en stor förändring och försämring av livsinnehållet 

(a.a.).  

 Några kvinnor berättade att sorgen varit som värst några månader till ett halvår efter 

missfallet därför att de då förstått vad som verkligen hänt. Detta kan förstås utifrån 

bearbetningsfasen som ofta tar vid när det akuta skedet lämnats, vanligtvis efter några 

månader. Cullberg (2006, s. 235) menar på att denna fas har en viktig funktion för sorgen då 

personen konfronteras med verkligheten och på så sätt kan ta in det som hänt utan 

förvanskning. Vidare beskrev några kvinnor att sorgen känts påtaglig fysiskt i form av en 

tomhetskänsla vilket är en av de kroppsliga aspekterna i akut sorg (Lindemann i Cullberg, 

2006, s. 150). Även Adolfsson (2006, s. 34) skriver att kvinnor som går igenom missfall 

upplever en tomhetskänsla som kan upplevas som att en kroppsdel gått förlorad. Cullberg 

menar på att en betydande faktor till att sorgen upplevs som fysisk är just den tomhetskänsla 

som händelsen utlöser och som sänker vitaliteten, något som visat sig öka risken för bland 

annat fysiska sjukdomar (Cullberg, 2006, s. 121).   

 Vidare berättade några kvinnor att de efter en tid upplevt att erfarenheten av missfallet 

gjorde att de fått nya perspektiv. Detta kom till uttryck genom att de uppfattade sig själva som 

att inte vara lika naiva som innan missfallet och att de fått erfarenheten att en graviditet inte 

alltid slutar bra. En kvinna som förlorat sina tvillingar berättar att hon en tid efter missfallet 
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kände stor tacksamhet över att ha fått möjligheten att få ett till barn och att hon tog vara på 

livet mer. Detta stöds av forskning som visar att kvinnor som genomgår missfall ofta upplever 

att de påverkats som personer och inte längre är samma person som innan missfallet (Ancker, 

Gebhardt, Andreassen & Botond, 2012, s. 33). Vidare framkom att vissa kvinnor kände sig 

mer ödmjuka inför livet och även stärkta och stolta över att ha klarat den påfrestning som ett 

missfall innebär (a.a.). 

 Kvinnornas upplevelser av att de fått nya perspektiv kan också förstås utifrån Cullbergs 

sista fas som kallas för nyorienteringsfasen. Denna fas har ingen avslutning men innebär att 

personen kan försona sig med det som hänt och ofta får händelsen nya betydelser under 

kommande livsperioder även då den psykiska smärtan alltid finns kvar som ett ärr (Cullberg, 

2006, s. 154).  

 

Omgivningens reaktioner 

Flera kvinnor berättar att de upplevt att personer i omgivningen ofta inte vetat vad de ska säga 

som kan uppfattas som ett stöd. Dessa kvinnor säger att personer i omgivningen visat lite 

förståelse för deras situation. Flera kvinnor upplever att det som känts svårast är när de själva 

tagit initiativ till att prata om missfallet, men inte fått någon respons. Även att folk haft ett 

undvikande beteende har upplevts som ett svek. Fyhr (1999, s. 46) menar att ett hinder i 

sorgebearbetningen är att personer omgivningen inte tillåter att sorgen uttrycks eller kanske 

markerar att det inte är tillåtet att sörja. Rönnemark (1999, s. 235) skriver att om personer i 

omgivningen har en avvisande attityd vid denna typ av förlust leder detta till att den drabbade 

upplever en känsla av utestängning och ensamhet. Han skriver vidare om att förlusten av ett 

barn är ett tabubelagt område, där en förklaring är att den hotar våra grundläggande 

föreställningar om världen och oss själva. Då omgivningen hanterar situationen med ett 

undvikande beteende och på så vis blockerar tillgången till stöd, erbjuder den indirekt ett stöd 

i avvärjande och glömmande syfte (a.a.). 

 Två kvinnor upplevde att de fått stöd från sina nära anhöriga. Stödet från dessa har bestått i 

att dela med sig av egna erfarenheter, lyssna och erbjuda praktisk hjälp. Detta stämmer 

överens med den forskning visar att kvinnor upplever att stöd och en uppmuntran till att tro på 

framtiden ofta förmedlas av familj och nära släktingar som till exempel kvinnans mor eller 

syster (Abboud & Liamputtong 2005, s. 9). Stödet från vänner visade sig oftast genom att de 

hjälpte till att laga mat eller lämnade en blomma. Kvinnorna betonade att vännernas närvaro, 

och att göra små saker var uppskattade då de upplevde att någon fanns där att lyssna, trösta 
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och uppmuntra dem. Samma studie visade även att kvinnor som genomgick ett missfall 

upplevde störst stöd av andra kvinnor som genomgått ett missfall (a.a.). Detta visade även 

mina resultat.  

 Rönnemark (1999, s. 261) har i sin avhandling kommit fram till en grundläggande faktor 

för att kunna hjälpa är att förstå förlustens innebörd. Därför är stödet från andra drabbade 

värdefullt. Denna relation skapar en särskild tillit och tillhörighet. Den gemensamma 

upplevelsen lindrar också känslan att vara ensam (a.a., s. 262). Vidare menar Rönnemark på 

att samtalet är den grundläggande formen för att kunna hantera och reparera en förlust (a.a.).  

 Flera av kvinnorna upplever även att personer i omgivningen har en föreställning om att 

sorgen ska vara över efter några månader, oftast vid den tidpunkt som kvinnorna upplever att 

sorgen är som värst. Detta kan förstås utifrån forskning som visar att kvinnor ofta upplevde att 

signifikanta andra inte förstod innebörden av missfallet vilket hade en mycket negativ 

inverkan på deras sorgeprocess då de kände att de inte kunde sörja på sitt eget sätt (Rowlands 

& Lee, 2010, s. 283). Interaktionen med andra personer har dessutom visat sig vara en 

väsentlig del i hur hela missfallet upplevs av kvinnor (a.a.). 

 

Upplevelsen av den fysiska smärtan 

Faktorer som bidragit till att flera kvinnor upplevt otrygghet är upplevelsen av stor fysisk 

smärta i samband med att de lämnats ensamma, fått bristande information om hur det fysiska 

händelseförloppet skulle gå till och vad som är normalt, vilket även har gjort att de upplevt att 

de inte haft kontroll över sin kropp. Kvinnorna berättar också att de inte vetat vilken smärta 

de har att förvänta sig vid förlossningen och inte heller vetat vad för slags smärtstillande de 

kan fråga efter när smärtan blivit för stor. 

 Detta skulle kunna förstås utifrån den forskning som Linton & Shaw gjort (2011, s. 703) 

som visar att våra förväntningar om vilken smärta som väntar oss, orsak till smärtan, hur vi 

kan hantera den och tid för återhämtning påverkar hur vi klarar av att hantera smärtan och 

hur vi mobiliserar våra copingstrategier (a.a.). Detta skulle också kunna förklara varför en 

kvinna upplevde smärtan som positiv och såg på smärtan som en viktig psykologisk funktion 

för att förstå vad som hänt då hon även upplevde sig mentalt förberedd på vad som skulle 

hända och fick starka smärtstillande. 

  Genom att ge information om händelseförloppet kan vårdpersonal hjälpa kvinnan att förstå 

situationen bättre och på så sätt öka begripligheten. Om kvinnan upplever informationen som 

ordnad, tydlig, strukturerad och sammanhängande kan hon hantera situationen och även 
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smärtan på ett bättre sätt (Antonovsky, 2005, s. 44-45).  Även Abboud & Liamputtong (2005, 

s. 13) har i sin studie kommit fram till att den information och kunskap kvinnan har om 

missfallet gör att upplevelsen av att ha kontroll över situationen stärks. 

 Mina resultat visar även att den fysiska upplevelsen av missfallet kan utlösa en stor chock. 

Cullberg menar på att den drabbade inte bör lämnas ensam om chocken är stark (Cullberg, 

2006, s. 165) vilket hänt flera av kvinnorna i min studie.  

 Kvinnorna berättade även att de i samband med missfallet förlorat mycket blod. Att förlora 

stora mängder blod i kombination med att vara ensam har varit skrämmande för flera kvinnor 

då de upplevt att ingen vårdpersonal haft kontroll på om blodförlusten skulle bli för stor. Den 

typiska emotionella reaktionen på smärta är oro, rädsla, ilska, skuld, frustration och 

depression (Linton & Shaw, 2011, s. 704). Forskning visar också att negativa känslor har en 

stor betydelse för smärta och att smärta i sin tur genererar negativa känslor. Av denna 

anledning är det viktigt för vårdpersonal att uppmärksamma patientens känslor och inte endast 

fokusera på smärta i form av intensitet (a.a.). 

 Kvinnorna har intagit olika typer av smärtstillande under framfödandet som till exempel 

Alvedon och Ipren och andra har fått starkare medicin. Två kvinnor som fick sent missfall har 

fått morfin och lugnande i samband med förlossningen. Cullberg (2006, s. 166) skriver om 

betydelsen av att vårdpersonal ger smärtstillande till patienten, som står för att den som 

omhändertar markerar sin vilja att ta hand om, och den drabbade kan då regrediera.  

 

Kvinnornas upplevelser av bemötande 

I de följande fyra temana presenteras kvinnornas upplevelser av bemötande.  Det första temat 

handlar om Att få information. De andra temana handlar om Att förmedla en känsla och visa 

sig personligt berörd, Tid och utrymme för samtal och Återkoppling och uppföljning. 

 

Att få information 

Som tidigare nämnts, berättar flera av kvinnorna om behovet att få höra informationen flera 

gånger. Dessa kvinnor upplever att de inte fått tillräckligt med information om hur ett missfall 

yttrar sig utifrån fysiska aspekter och hade önskat mer information om händelseförloppet. 

Detta kan förstås utifrån det som Cullberg (2006, s. 143) menar på att en person i chock har 

svårt för. Vidare är det viktigt att vårdpersonal har kunskap om hur en person i chock reagerar 
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och att väsentliga upplysningar ges i omgångar och inte i direkt anslutning till ett chockartat 

besked (a.a.). 

 Två kvinnor menar i motsats till detta att de fått mycket god information om vad de kan 

förvänta sig vad gäller, smärta, blödning och vad de kan vänta sig att få se.  

 I en fransk studie där 305 kvinnor som genomgått missfall deltog, svarade 86 procent, 264 

stycken att informationen som gavs i samband med missfallet var bristfällig. De kategorier 

där kvinnorna upplevde informationen bristfällig i var: Orsaken till missfallet, 

händelseförloppet av missfallet eller den medicinska proceduren, vad som kan förväntas till 

följd av missfallet, preventivmedelsrådgivning, psykologiska upplevelser vid missfall och 

framtida graviditeter (Séjourné, Callahan, Chabrol, 2009, s. 407).  

 Vårdpersonalens sätt att ge information på har enligt mina resultat visat sig haft en stor 

betydelse för den mentala förberedelse på vad som komma skall och upplevelsen av skuld. 

Om kvinnan är mentalt förberedd på vad som ska hända kan hon också hantera situationerna 

som uppkommer på ett bättre sätt vilket senare kan ha en stor betydelse för 

sorgebearbetningen. Att inte behöva ångra de val man gjort, eller drabbas av skuldkänslor 

över att man skulle kunnat ha gjort på ett annorlunda sätt är något som flera kvinnor i min 

studie berättat skulle kunnat ha minskat deras psykologiska lidande. 

 Några kvinnor upplever att vårdpersonalen de mött gett information på ett alldeles för 

sakligt sätt. De upplever att vårdpersonalen i situationen bara sagt vad de sett och vad som 

behöver göras. Blennberger skriver om att det i vissa situationer räcker för offentliga aktörer 

att endast visa respekt och saklighet, men oftast innebär detta bemötande en frånvaro av 

vänlighet i form av empati och medkänsla (Blennberger, 2005, s. 378). 

 

Att förmedla en känsla och visa sig personligt berörd 

Då kvinnorna tidigare berättat att de befunnit sig i en chock när informationen givits, har de 

ofta inte uppfattat vad som sagts. Detta kan vara en anledning till att det de uppfattat i 

vårdpersonalens bemötande är den känsla vårdpersonalen har förmedlat. 

 Vissa av kvinnorna berättar om att de uppfattat vårdpersonalens bemötande som kallt, hårt 

och kyligt, men ibland haft svårt att definiera specifikt vad det var utan säger att det mer var 

en känsla de fick. Fyhr (1999, s. 140) skriver om att den drabbade uppfattar stämningslägen 

och meddelanden, både verbala och icke verbala, något som den drabbade är oerhört känslig 

inför. Nyanser i tonläget och beteenden, naturlig vänlighet och värme är därför mycket 

betydelsefullt för den drabbade (a.a.). 
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  En annan anledning till att vissa kvinnor upplevde vårdpersonalens bemötande som hårt 

var för att de ansåg att vårdpersonalen varit hårdhänta i sin undersökning. Detta visar på att 

fysisk beröring har en viktig betydelse för hur bemötandet uppfattas. Cullberg (2006, s. 166) 

skriver om betydelsen av att vårdpersonal använder kroppskontakt som en del av bemötandet, 

som står för att den som omhändertar markerar sin vilja att ta hand om, och den drabbade kan 

då regrediera. Cullberg menar på att kroppskontakten har ett stort symboliskt 

trygghetsgivande (a.a.). 

 Andra kvinnor berättar om att de mött vårdpersonal som känts varma, snälla, mysiga, 

”goa” och förstående. De berättar att de uppfattat detta genom att vårdpersonalen haft en snäll 

röst eller varma ögon. Kvinnorna säger att detta sätt är något som hela vårdpersonalens person 

utstrålade. Kvinnorna menar på att vara en varm person är något man är mer än att man gör 

sig till för att ge ett gott bemötande. Detta kan förstås utifrån Blennbergers sätt att se på 

bemötande i form av vänlighet, som han menar på är ett sätt att vara, eller något som kan 

uttryckas i form av ord som återspeglar mänsklig värme (a.a., s 379).   

 Skicklighet yrkesrollen har också bidragit till att flera kvinnor upplevt trygghet. Fyhr 

betonar vårdpersonalens kunnighet som något skapar trygghet (Fyhr, 1999, s. 138). Dock kan 

även vårdpersonal som inte har tillräcklig kunskap skapa trygghet, genom att inte verka som 

att denne kan mer än den gör. Den yttre tryggheten som vårdpersonal kan ge påverkar till stor 

del att sorgearbetet kan fortgå på ett hälsosamt sätt (a.a., s 84). Några kvinnor talade även om 

tillit, något som illustreras som en stark och konstruktiv kraft inom bemötande (Blennberger, 

2005, s. 380).  

 Två kvinnor som fick ett sent missfall uttryckte betydelsen av att vårdpersonalen visade 

värme, kärlek och värdighet inför det förlorade barnet. Detta upplevdes av kvinnorna som en 

handling av värme, kärlek och värdighet för dem själva.  Blennberger (2005, s. 383) menar på 

att ytterligare ett bemötande uttryck som kan anses som en förstärkning av empati och 

vänlighet är värdighet och kärlek, något som också visat sig vara ett nyckelbegrepp för en god 

vård.  

 Vidare talar några kvinnor om vårdpersonal som visat starkt personligt engagemang och 

egna känslor för deras situation. Detta stöds av forskning som visar att kvinnor som 

genomgått missfall upplevde relationen med vårdpersonal som positiv när vårdpersonal var 

personliga och visade förståelse för kvinnans situation och behov (Abboud & Liamputtong, 

2005, s. 11). Detta kan också förstås genom bemötande uttrycket medlidande (Blennberger, 

2005, s. 383). Medlidande kan å ena sidan ses som en för stor personlig involvering i ett 

bemötande, å andra sidan anses medlidande som ett nyckelbegrepp för god vård (a.a.). Att 
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känna medkänsla för en annan människas situation kan vara mycket viktig i vissa situationer 

även om den inte behövs i alla. Empati som medkänsla är något som bör finnas till hands som 

en inre resurs hos vårdpersonal. Medkänsla handlar om att kunna visa en förståelse för vad en 

annan person går igenom och förutsätter en inlevelseförmåga och empati (a.a., s. 381). 

 

Tid och utrymme för samtal 

Några av kvinnorna talar även om tidslängden för besöket/ undersökningen. De menar på att 

de upplevt att tiden som vårdpersonalen tagit till att undersöka och prata med dem varit kort 

och att detta gjort att de känt sig som ett rutinfall och att de inte blivit sedda. 

 Några kvinnor hade också erfarenheten av att lämnas ensamma stor del av tiden av sin 

sjukhusvistelse, något som påverkade dem mycket negativt då de kände sig otrygga. Att 

vårdpersonalen spenderade mycket tid i rummet var viktigt för kvinnorna samt att samma 

barnmorska kom och gick. Tiden för ett besök samt vilken tidsomfattning ett besök får hör till 

det som räknas som ett institutionsbemötande (Blennberger, 2005, s. 173). Till 

institutionsbemötandet hör delvis det samlade personbemötandet från institutionens 

företrädare, i detta fall vårdpersonalen. Institutionsbemötandet handlar även om hur 

tillgänglig en institution är, i detta fall sjukhuset.   

 Mina resultat har tidigare visat att både beskedet om att ett missfall skett och den fysiska 

upplevelsen av missfallet kan utlösa en stor chock, vilket kan förklara varför kvinnorna anser 

det som så viktigt att inte lämnas ensamma, att vårdpersonal är fysiskt närvarande och 

förmedlar en trygghet.  Fyhr menar på att det finns flera saker vårdpersonal kan göra för att 

underlätta sorgen (Fyhr, 1999, s. 157). Dessa stämmer väl överens med det som kvinnorna 

beskrivit ovan som är att finnas till hands, att ta sig tid för att samtala och lyssna, att vara 

behållare av sorgen, att acceptera sorgens uttryck (a.a.).  Att ta sig tid för att samtala och 

lyssna kan också förstås utifrån bemötandeuttrycket empati som uppmärksamhet (a.a., s. 380). 

Uppmärksamheten viktigaste funktion är att den signalerar vårdpersonalens närvaro och att 

denne ser patienten. Fyhr menar att detta bemötande aldrig kan bli fel (a.a., s. 157). 

Vårdpersonalen har en viktig roll när det gäller att stödja personer som sörjer i akuta 

vårdsituationer (Bryant, 2008, s. 28). Vidare betonas betydelsen av att spendera tillräckligt 

mycket tid med patienten för att ha möjlighet till samtal och genom det kunna ge stöd. 

Kvinnors behov av känslomässigt stöd från vårdpersonal har en koppling till upplevelsen av 

oro, ångest, depression och sorg. Ju större denna upplevelse är desto mer är kvinnorna i behov 

av stöd (Nikcevic, Tunkel, & Nicolaides, 1998, s. 126). 
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 Genom att kvinnan upplever att det står resurser till hennes förfogande som till exempel 

stöd, och få hjälp att hantera situationen ökar upplevelsen av hanterbarhet (Antonovsky, 

2005, s. 45).  

 

Återkoppling och uppföljning 

Samtliga kvinnor talar om behovet av återkoppling och uppföljning. För de kvinnor som 

drabbats av flera missfall är behovet av återkoppling viktigt ur den aspekten som rör 

problematiken kring ofrivillig barnlöshet. Detta då dessa kvinnor måste hantera frågor som 

handlar om ifall de någonsin kommer att få ett barn? Ett uppföljningsbesök eller en utredning 

skulle på så sätt kunna bidra till att dessa frågor blir bemötta och att kvinnan inte upplever sig 

vara i en situation där hon ensam tvingas hantera dessa frågor och funderingar, något som hon 

heller inte har kunskap om. Forskning visar att kvinnor som inte fått möjligheten att diskutera 

känslor och tankar efter missfallet under ett återbesök lider av mer ångest och oro (Nikcevic, 

Tunkel, & Nicolaides, 1998, s. 125). Detta gällde även de kvinnor som fått ett återbesök men 

upplevde att de inte fått tala om sina känslor och tankar efter missfallet med vårdpersonalen. 

Den främsta orsaken till att vilja ha ett återbesök var att få reda på orsaken till varför 

missfallet skett (a.a.). Detta stämmer överrens med flera kvinnors önskan i min studie, 

nämligen att få veta varför missfallet skedde.  

 Adolfsson har i sin studie kunnat visa på behovet av att tala med kompetent vårdpersonal, 

men viktigast var det att tala med någon som förstod dem och som kunde svara på frågorna 

som de hade (s. 36). Forskning visar också att sorgeprocessen efter missfall har påverkats 

positivt om vårdpersonalens bemötande har upplevts som stödjande och hjälpande (Abboud & 

Liamputtong, 2005, s. 15). 

 En kvinna som fick ett uppföljningsbesök talar om terminologins betydelse av ordet 

missfall. Blennberger skriver att till bemötande hör språk, vars ordval och tonfall ger 

bemötandet en karaktär (Blennberger, 2005, s. 175). Blennberger menar vidare på att det är 

viktigt för professionella att reflektera över vilka ord de använder beroende på stämningsläget 

och de associationer som finns till ordet. De uttryck professionella använder är av stor 

betydelse för personer som befinner sig i utsatta och sårbara situationer (a.a.). 
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Slutsatser  

Den här uppsatsens syfte har varit att undersöka kvinnors upplevelser av missfall och 

bemötande från vårdpersonal. Jag kommer att presentera uppsatsens svar utifrån mina två 

frågeställningar som är Hur upplevde kvinnan missfallet och vilken betydelse har det haft för 

henne? och Hur beskriver kvinnorna bemötandet från vårdpersonal? 

 

Hur upplevde kvinnan missfallet och vilken betydelse har det haft för henne? 

Av resultatet framkom att kvinnorna sörjer förlusten av ett önskat barn, som de flesta upplevt 

funnits i samma stund som graviditetsstickan visat ett positivt resultat. Dock visade mina 

resultat att kvinnans upplevelse av att vänta ett barn kan förändras, och att hon kan komma att 

se på barnet som ett foster om graviditeten till exempel avstannat. 

 Mina resultat visade även på att kvinnorna upplevde chocken på olika sätt beroende på hur 

de såg på missfallet.  

 Av resultaten framkom också att det inte endast är beskedet om att ett missfall skett som 

kan utlösa en chock utan även den fysiska upplevelsen av missfallet, viket innebär att chocken 

kan hålla i sig mycket längre än några dygn. 

 Vårdpersonalen har även en viktig roll vad gäller upplevelsen av skuld. Genom att betona 

att det inte är kvinnans fel att missfallet skett samt att svara på frågor som kvinnan har kan de 

bidra till att underlätta sorgebearbetningen. 

 För kvinnor som haft flera missfall handlar sorgen om mer än att sörja förlusten av ett 

förlorat barn då de upplever sig som ofrivilligt barnlösa. 

 Faktorer som bidragit till att flera kvinnor upplevt otrygghet i samband med missfallet är 

stor fysisk smärta i samband med att de lämnats ensamma, fått bristande information om hur 

det fysiska händelseförloppet skulle gå till och vad som är normalt. 

 Det framkom även att kvinnor som genomgick ett missfall upplevde störst stöd från andra 

kvinnor som genomgått ett missfall.  

 Slutligen visade mina resultat att missfallet utlöste en stor sorg, och att ju tydligare bild 

kvinnan haft av barnet desto svårare kändes det efteråt. 

 

Hur beskriver kvinnorna bemötandet från vårdpersonal? 

Kvinnorna beskriver vårdpersonalens bemötande i samband med att de mottagit information 

och några kvinnor upplever att det funnits brister i informationen om hur ett missfall yttrar sig 
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utifrån fysiska aspekter och om händelseförloppet. Andra berättar att de fått denna 

information. 

 Flera kvinnor beskriver även svårigheten med att ta in information i samband med ett 

chockartat besked. 

 Vårdpersonalens sätt att ge information på har visat sig haft en stor betydelse för den 

mentala förberedelse på vad som komma skall och, och även på upplevelsen av skuld. 

 Det väsentliga som kvinnorna uppfattade i vårdpersonalens bemötande var den känsla 

vårdpersonalen förmedlade. 

 Att vårdpersonalen spenderade mycket tid i rummet var viktigt för kvinnorna samt att 

samma barnmorska kom och gick.  

 I bemötandet betonar kvinnorna trygghet, värme, tillit och skicklighet i yrkesrollen. 

 Samtliga kvinnor talar om behovet av återkoppling och uppföljning. För de kvinnor som 

drabbats av flera missfall är behovet av återkoppling viktigt ur den aspekten som rör ofrivillig 

barnlöshet. Detta då dessa kvinnor måste hantera frågor som handlar om ifall de någonsin 

kommer att få ett barn? 

 Slutligen framkom det av mitt resultat att terminologin har en viktig betydelse. Av denna 

anledning är det är viktigt för professionella att reflektera över vilka ord de använder. De 

uttryck professionella använder är av stor betydelse för personer som befinner sig i utsatta och 

sårbara situationer. 
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Allmänna reflektioner och förslag på fortsatt forskning 

Att skriva denna uppsats har varit både lärorikt och berikande. Under arbetets gång har många 

tankar och frågor väckts hos mig utifrån vad kvinnorna i studien berättat och jag har upptäckt 

att det finns mycket att säga om detta ämne. Mitt syfte har varit att beskriva kvinnors 

upplevelser av missfall och bemötande från vårdpersonal. För att kunna förstå kvinnornas 

upplevelser ville jag även veta vilken innebörd missfallet haft för dem.  

 Samtliga kvinnor beskrev att de förlorat, och sörjer förlusten av ett barn. Detta är en central 

del för att förstå den kollision som kan uppstå mellan kvinnornas upplevelser och de 

uppfattningar som vårdpersonal och personer i omgivningen ofta har. Forskning visar att 

många kvinnor som genomgår ett missfall sörjer förlusten av ett väntat barn (Adolfsson, 

2006, s. 34) och trots höga siffror som visar på att cirka tio till 20 procent av alla graviditeter 

som registreras inom mödrahälsovården i Sverige resulterar i missfall (Vårdguiden, 2011) är 

missfall inte ett ämne som ofta diskuteras i Västerländs kultur (Geller & Psaros, 2010, s. 111). 

Detta avspeglas i att det inte finns några nationella riktlinjer inom vårdsystemet för 

behandling av och uppmärksamhet på de känslomässiga konsekvenser som många kvinnor 

upplever till följd av denna typ av förlust (a.a.). Dock har den ökade forskningen om missfall 

bidragit till en stor medvetenhet som inte fanns för 30 år sedan.  

 Förlusten som kvinnor känner vid missfall kan vara lika stor som att mista en nära anhörig 

(Nikcevic, Tunkel, & Nicolaides, 1998, s. 123). Trots detta visar forskning på att kvinnor som 

genomgår missfall ofta är mycket missnöjda med bemötandet från vårdpersonal, och även 

psykologisk hjälp då kvinnorna upplevde att dessa yrkeskategorier underskattade deras sorg 

(Geller & Psaros, 2010, s. 112). De upplevde inte heller att de fick samma empatiska 

bemötande som de kvinnor som till exempel förlorade ett dödfött barn (a.a.). 

 Jag har i samband med denna studie följt många debatter på olika internetforum där 

missfall ofta diskuteras utifrån en kärnfråga som ofta tycks vara när en kvinna som genomgår 

missfall är berättigad att sörja. Människor tycks vilja jämföra sorg utifrån olika kriterier där 

missfall ofta inte anses uppfylla dessa. Dessutom upplever jag att många människor blir 

provocerade över starka sorgereaktioner i samband med missfall. I vissa fall verkar även 

uppfattningen om att förlora ett barn provocera, då den allmänna uppfattningen ofta är att det 

är ett embryo på några millimeter eller ett foster kvinnan förlorar.  

 Vad som räknas vara ett barn kan ses utifrån flera olika perspektiv. I Sverige, som 

anammat WHO:s definition om när ett foster räknas som ett barn, gäller detta från den 22:a 

graviditetsveckan (24 § sista stycket folkbokföringslagen 1991:481).  Innan den 1 juli 2008, 
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då en lagändring gjordes, ansågs ett dödfött barn vara ett barn som avled efter den 28:e 

graviditetsveckan. Idag kan det tyckas obegripligt att barn sågs som missfall upp till den 28:e 

veckan, i synnerhet då sjukvården kan rädda barn från och med den 22:a graviditetsveckan. 

Men lika obegripligt är det idag för vissa kvinnor, som förlorar sitt barn innan den 22:a 

veckan, att deras barn benämns som foster. I en annan uppsats där författarna studerat 

barnmorskors och kvinnors föreställningar om tidiga missfall diskuteras terminologins 

betydelse av begreppet foster (Andersson & Marcusson, 2007, s. 31).  I denna uppsats 

framkommer det att de regler, rutiner och begreppsanvändningar som sjukvården använder sig 

av bygger på medicinsk fakta och på den verklighet och kunskap som är giltig inom just det 

området. Detta är förankrat i naturvetenskapen, där större delen av Västvärlden hämtar sina 

föreställningar ur. Naturvetenskapen ger dock lite utrymme att sätta ord på det som inte kan 

förklaras naturvetenskapligt, till exempel som kvinnans inre upplevelsevärld som anses mer 

diffus. När sjukvårdens och kvinnans synsätt möts kan de därför ha svårt att nå varandra, då 

parterna använder olika språk (a.a.). Detta skulle kunna vara en anledning till att många 

kvinnor upplever att de inte blir förstådda av vårdpersonal, och vad de går igenom i samband 

med ett missfall. 

 Forskning har visat att ett erkännande av förlusten som missfall innebär har en betydande 

roll för hur väl kvinnan klarar av att hantera missfallet (Rowlands & Lee, 2010, s. 283). Till 

exempel har informella och formella ceremonier vid missfall gjort att vissa kvinnor upplever 

att de får ett avslut. Därför kan det även vara viktigt att erbjuda kvinnor ett formellt sätt att 

visa sin sorg på, också för att få ett allmänt erkännande för den sorg och förlust som missfall 

innebär (a.a.).  Kvinnan har rätt att framföra särskilda önskemål vad gäller omhändertagandet 

av foster, även i tidig graviditet enligt (SOSFS 1990:8). I dessa fall bör samma rutiner 

tillämpas som de som gäller vid sena missfall, det vill säga efter graviditetsvecka 12. Efter 

denna tidpunkt kremeras varje aborterat foster, oavsett om det handlar om spontan abort 

(missfall) eller en framkallad sådan (a.a.). Dock avgör vårdpersonalen när det är lämpligt att 

informera om sjukhusets rutiner för omhändertagande, men man kan fråga sig hur en kvinna 

ska kunna be om något som hon inte fått information om. 

 Men varför är då missfall ett ämne som man inte talar om i västerländs kultur? Rönnmark 

(1999, s. 235) menar att en förklaring till detta är att våra grundläggande föreställningar om 

världen och oss själva hotas. Kan en annan förklaring vara att missfall räknas som 

kvinnosjukdom och att problem som rör kvinnor ofta hamnar i skymundan? Nej, menar Ann- 

Sofie Adolfsson, vars forskning haft en betydande roll för kvinnor som genomgår missfall och 

säger att män sörjer tidiga missfall lika mycket som kvinnor enligt forskning. Till exempel har 
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O´Leary & Thorick (2006, s. 83) i sin studie ”Father´s perspectives during pregnancy, 

postperinatal loss” kommit fram till att trots att män upplever händelsen av missfall på ett 

annat sätt kan upplevelsen vara lika akut som för kvinnor. Dessutom upplever män ofta att de 

är tvungna att vara de starka i familjen, att fokuset under graviditeten ligger på kvinnan och 

att omgivningen inte tillåter dem att visa känslor som ofta ses som oförenligt med att vara 

man.   

 Vad kan man då göra för att förebygga så att kvinnor som genomgår missfall bemöts på ett 

mer tillfredställande sätt? Precis som resultaten av min studie, visar även forskning att det 

finns vårdpersonal som lyckas förmedla ett mycket gott bemötande gentemot dessa kvinnor, 

trots olika hinder som tidsbrist och möjligheten att gå undan för att kunna föra ett privat 

samtal (Rowlands & Lee, 2010, s. 283).  Dock efterfrågas mer kunskap om psykologiska 

aspekter som finns efter ett missfall. Detta stöds även av Wojnar, Swanson & Adolfsson 

(2011, s. 556) som menar på att vårdpersonal även behöver ta tid för att reflektera om egna 

uppfattningar, beteenden och sätt att bemöta (a.a.). Artikelförfattarna har i sin forskning, 

baserad på tre fenomenologiska undersökningar, gjord över två årtionden med intervjuer från 

både heterosexuella och lesbiska par kommit fram till en teoretisk modell som skildrar 

kvinnors gemensamma upplevelse av missfall och som är avsedd att vara ett stöd för 

forskning och vårdpersonal.  

 Även ett samhällsförankrat ingripande skulle kunna kombineras med ett ingripande från 

sjukhus för att bidra till att det sociala stödet ökar för kvinnor som genomgår missfall. 

Specifikt skulle information och utbildning om missfall och hur man kan stötta kvinnor som 

genomgår missfall, riktat till familj och vänner främja en mer accepterande och stöttande 

omgivning (Rowlands & Lee, 2010, s. 283). Men kvinnorna själva behöver också få 

information och utbildning om hur de kan mobilisera egna coping strategier för att hantera 

den påfrestning som missfallet innebär. Ett sätt att ge denna information skulle kunna vara ett 

uppföljningsbesök, något som flera kvinnor i min studie efterfrågar. 

 Det är också intressant att kvinnorna uppskattat när vårdpersonalen visat sig personligt 

berörda, visat egna känslor och gett ett bemötande präglat av medlidande, värdighet och 

kärlek. Man kan fråga sig vilka resurser vårdpersonal har för att ge denna typ av bemötande 

som Blennberger (2005, s. 383) menar på innebär för mycket personlig involvering.  

 Slutligen anser jag att det är viktigt att ta dessa kvinnor på allvar och erbjuda olika 

stödformer, ge information om vart de kan vända sig, till exempel till stödföreningar, 

psykologisk hjälp med mera då det visat sig att dessa kvinnor löper stor risk för att drabbas av 

depression, PTSD och andra tillstånd orsakat av psykologiskt lidande. 
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 Min studie visar även att missfall är en väldigt komplex händelse som kräver att 

vårdpersonalen har en medicinsk kunskap och skicklighet, är känslomässigt närvarande, visar 

personligt engagemang, kan förklara och informera kvinnan om viktiga frågor som rör 

missfallet och erbjuda återbesök/ uppföljningsbesök.  

 Av denna anledning är det viktigt att vårdpersonal ser kvinnans behov utifrån flera 

aspekter som känslomässiga, psykologiska och fysiska, och inte minst ser varje kvinna som 

unik och berättigad till sina känslor.  

 För framtida forskning vill jag belysa ett genusperspektiv som undersöker mäns 

upplevelser av missfall. Jag vill också belysa forskning som undersöker kvinnors upplevelser 

av missfall utifrån yttre och inre faktorer som till exempel kvinnans livssituation och dess 

påverkan på missfallet såväl som kvinnornas inre coping strategier. Det skulle också vara 

intressant med forskning som undersöker kvinnors reaktioner efter missfall där graviditeten 

inte varit önskad och vilka behov de upplever att de har.  

 Att följa upp kvinnor under en längre tidsperiod skulle även kunna tillföra nya perspektiv 

till den forskning som redan finns. Slutligen skulle det också vara intressant att undersöka hur 

vårdpersonal arbetar med etiska riktlinjer och vad som påverkar deras arbete med kvinnor 

som får missfall. 

 

Metod diskussion– Styrkor och svagheter 

Det finns flera aspekter i min studie som skulle kunna anses stärka resultaten ännu mer, men 

som varit svårt att genomföra då jag har haft en tidsram att ta hänsyn till. 

 Det breda urvalet är en av dem. Till exempel har tiden som gått sedan missfallet fall sett 

olika ut. Det skulle kunna vara så att om missfallet skedde för väldigt länge sedan så kan 

intervjupersonen ha svårt att komma ihåg detaljer eller kanske ser på händelsen med andra 

ögon än innan. Har missfallet skett nyligen kan intervjupersonen vara i behov av att landa lite, 

och hennes upplevelse kan senare komma att ändras. Det kan också anses vara ett för känsligt 

läge att intervjua i. Mina tankar kring detta är, att det kan vara väldigt individuellt hur varje 

kvinna bearbetar sina upplevelser och att det därför kan vara svårt att sätta en gräns för hur 

lång tid som ska ha gått sedan missfallet. En annan tanke jag har är att i takt med att vi själva 

förändras gör så också våra perspektiv på olika livshändelser. Det är därför svårt att bestämma 

när den ”giltiga” upplevelsen för en händelse inträffar tidsmässigt. Dock anser jag att det är av 

betydelse att fånga kvinnans upplevelser i ganska direkt anslutning till missfallet. Jag har 

också reflekterat över min forskarroll och mitt ansvar, i synnerhet för att förebygga skada hos 
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dessa kvinnor och försökt att läsa av intervjupersonerna, om de gett signaler på att det inte 

känts okej för att i så fall avbryta. Kvale & Brinkmann (2009, s. 190) menar på att detta inte 

kan lösas genom etiska regler, utan att det även handlar om forskarens bedömning och etiska 

erfarenhet. Kvinnorna som intervjuats har både haft tidiga och sena missfall och även där har 

jag reflekterat över hur upplevelsen kan skilja sig åt och påverka studiens resultat. 

Sammantaget handlar detta om att förstå varför intervjupersonerna svarar som de gör och att 

sätta in deras svar i en större kontext. Kvalitativa studier får ofta kritik för att de endast 

återberättar vad olika intervjupersoner sagt, utan att författaren reflekterar över vad de 

egentligen menar (Kassman, personlig kommunikation, 21 mars, 2012).  

  Vad gäller intervjuerna skulle jag till exempel kunnat undersöka kvinnornas upplevelser 

ännu mer på djupet för att få en djupare förståelse för deras upplevelser. Jag skulle även ha 

kunnat undersöka yttre faktorer som till exempel kvinnans livssituation och deras påverkan på 

missfallet såväl som kvinnornas inre coping strategier. Jag skulle även kunnat följa upp mina 

informanter under en längre tidsperiod och även intervjuat kvinnans partner samt 

vårdpersonal för att tillföra olika perspektiv på studien. Dessa aspekter skulle möjligtvis 

kunna följas upp med framtida forskning. 
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Bilagor   

Bilaga 1- Intervjufrågor 

1) Hur gammal är du? 

2) I vilken vecka fick du missfall? 

3) Hur länge sedan skedde missfallet? 

4) Har du levande barn? 

5) Kan du berätta om hur det gick till när du fick missfall? Vad hände?  

6) Vet du någonting om vad som orsakade missfallet? 

7) Hur upplevde du bemötandet från vårdpersonalen när du tog kontakt med sjukvården? 

8) Fanns det något i vårdpersonalens bemötande som underlättade eller var till hjälp för 

dig i samband med missfallet? 

9) Fanns det något i vårdpersonalens bemötande som försvårade eller som inte var till 

hjälp för dig i samband med missfallet? 

10)  Hade du önskat något i vårdpersonalens bemötande som hade gjort det lättare för dig 

att hantera missfallet? 

11)  Vilka känslor hade du i samband med missfallet? 

12)  Hur upplevde du vårdpersonalens förmåga att bemöta de olika känslor som du hade? 

13)  På vilket sätt påverkar upplevelsen av missfallet och vårdpersonalens bemötande dig 

idag? Hur har denna erfarenhet påverkat dig? 

14)  Hur har du upplevt omgivningens reaktioner kring missfallet? 

15)  Enligt lag räknas ett foster som ett barn från och med graviditetsvecka 22, hur ser du 

på det? 

16)  Hur har du gjort för att ta dig vidare efter missfallet?  

17) Anser du att jag glömt att fråga dig något? Eller finns det något du vill tillägga? 
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Bilaga 2- Informationsbrev 

 

Vill du delta i en studie som undersöker kvinnors upplevelser av missfall? 

Mitt namn är Emma Seger och jag går socionomprogrammet på Ersta Sköndal Högskola där 

jag nu skriver min C uppsats. 

Syftet med min studie är att undersöka kvinnors upplevelser av missfall (upp till 

graviditetsvecka 22) och vilket bemötande de har fått från vårdpersonal i samband med 

missfallet. 

Jag önskar att komma i kontakt med dig som har denna erfarenhet för att göra en intervju som 

kommer att ta ca 1 timme. Vi träffas på en plats som du väljer. Deltagandet i studien är helt 

frivillig och du kan närsomhelst välja att avbryta utan att ange skäl. Alla uppgifter kommer att 

behandlas konfidentiellt. Då citat från intervjun kommer att användas i uppsatsen så kommer 

jag att utesluta namn och presentera citaten på ett sätt så att enskilda personer inte kan 

identifieras av utomstående. Efter att uppsatsen är klar kommer allt inspelat material att 

raderas. Uppsatsen beräknas att vara klar juni 2012. 

Jag är medveten om att vissa av er som genomgått ett missfall upplever att ni förlorat ett barn. 

Det är inte min avsikt att kränka någon som känner så. Anledningen till att jag valt att 

använda ordet missfall i mitt informationsbrev är för att det är vad som definieras i svensk lag 

för ett foster som föds dött upp till graviditetsvecka 22. Men för att förtydliga så är jag 

medveten om att denna lagdefinition inte alltid överensstämmer med kvinnans upplevelse, där 

varje upplevelse är unik.  

 

Om du har möjlighet att delta, kontakta mig gärna på telefon: 0737 03 01 31  

Eller på e- post: emma.seger@student.esh.se helst så snart som möjligt. 

Varmt välkommen att höra av dig, Vänliga Hälsningar Emma Seger 

 

 


