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Sammanfattning 
Bakgrund: I Sverige föds det mellan 110 000 - 150 000 barn varje år och av dem är cirka 440 

dödfödda, vilket innebär att 4 av 1000 barn dör intrauterint eller i samband med förlossning. 

Intrauterin fosterdöd definieras när barnet dör i magen från graviditetsvecka 22 i Sverige. Det 

är viktigt att mödrars upplevelser uppmärksammas samt hur de påverkas av detta.  

Syfte: Att beskriva mödrars upplevelser av att förlora sitt barn intrauterint, samt att granska 

undersökningsgruppen som varit med i artiklarna. 

Metod: En beskrivande litteraturstudie av tolv vetenskapliga artiklar från databaserna 

PubMed och Cinahl. 

Huvudresultat: Det genomgående resultatet var att mödrar upplevde en känsla av förlust, en 

förlust av sin graviditet, en förlust av sitt barn och en förlust av rollen som mamma. 

Upplevelserna om hur de blev bemötta och omhändertagna av vårdpersonal var blandade. En 

del mödrar var mycket nöjda medan en del inte alls var nöjda med hur omvårdnaden av dem 

sköttes. 

Slutsatser: Förlusten mödrar drabbas av gör att de kan uppleva skuld, skam och sorg. Detta 

gör att de inte kan ta vara på den stund som krävs för att kunna se tillbaka på tiden med barnet 

på ett fint sätt. Detta innebär att ett stort ansvar vilar hos vårdpersonal som bör finnas där för 

att stötta och guida när det känns jobbigt att ta egna beslut som mamma. 

 

Nyckelord: Dödfödd, förlust, intrauterin fosterdöd, mödrar, upplevelser 
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Abstract 
Background: In Sweden, between 110,000 and 150,000 children are born every year, of 

which approximately 440 are stillborn, which means that 4 out of 1000 babies dies 

intrauterine or related with giving birth. In Sweden stillbirth is defined when the baby dies 

during pregnancy after pregnancy week 22. It is important to highlight the mothers 

experiences and how they are affected. 

Aim: To describe mothers experiences of losing their baby intrauterine, as well as reviewing 

the participants who attended in the selected articles. 

Method: A descriptive literature study of twelve articles from the databases PubMed and 

Cinahl. 

Findings: The overall result was that mothers experienced a sense of loss, a loss of their 

pregnancy, a loss of their baby and a loss of motherhood. The experiences of how they were 

treated and cared for by healthcare professionals were mixed. Some mothers were very 

pleased, while some were not satisfied at all about how they were taken care of. 

Conclusions: Mothers experience guilt, shame and sadness after the loss. This means that 

they cannot take care of the moment required to look back on time with the child in a good 

way. This means a big responsibility resting on healthcare professionals who should be there 

to support and guide when it feels difficult to make decisions as a mother. 

 

Keywords: experience, intrauterine death, loss, mothers, stillborn   
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1. Introduktion 
1.1 Bakgrund 
I Sverige föds det mellan 110 000 - 150 000 barn varje år, av dem är cirka 440 dödfödda, 

vilket innebär att 4 av 1000 barn dör intrauterint eller i samband med förlossning. Begreppet 

intrauterin fosterdöd innebär att barnet dör i mammans mage från graviditetsvecka 22. Om 

barnet dör intrauterint från och med vecka 22 räknas det som dödfött och före vecka 22 räknas 

det som missfall. Om exakt graviditetsvecka inte går att fastställa räknas det som ett barn om 

vikten är över 500g och längden mer än 25 cm (Socialstyrelsen 2016). Enligt World Health 

Organization (2017) är dock den internationella rekommendationen för intrauterin fosterdöd 

från och med vecka 28. Alltså har länder olika riktlinjer vad som räknas som intrauterin 

fosterdöd från 18+0 till 28+0 veckor (Spädbarnsfonden 2017) och det beror främst på hur 

utvecklat landets sjukvård är (Mullan & Horton 2011). 

Riskfaktorer för att ett barn ska dö intrauterint ökar om modern har högt blodtryck, 

tidigare gjort aborter, tidigare förlöst med kejsarsnitt, om modern har diabetes mellitus eller 

genomgår IVF-behandling (Ohana, Holcberg, Sergienko & Sheiner 2011). Riskerna ökar 

också om modern är överviktig, röker eller är över 35 år gammal (Flenady et al. 2011). 

Ytterligare risker är hög konsumtion av kaffe och alkohol samt de mödrar som tidigare 

förlorat ett barn intrauterint. (Spädbarnsfonden 2017). 

Orsaker till att barnet dör i magen kan vara komplikationer relaterat till moderkakan, 

livmodern, fosterhinnorna eller navelsträngen som leder till en tillväxthämning hos barnet. En 

tvillinggraviditet när barnen ligger i samma fostersäck istället för varsin är också en vanlig 

orsak (Spädbarnsfonden 2017). När barnet dör i magen vill de inblandade ofta veta varför. 

Det tas blodprover och bakterieodlingar på barnet men oftast behövs det en obduktion för att 

kunna ge svar. Obduktionen utförs endast efter föräldrarnas medgivande (Sahlgrenska 2015). 

Mellan 10 % - 20 % av fallen hittar man ingen orsak till varför barnet dött (Spädbarnsfonden 

2017). 

 

1.2 Från första fosterrörelse till förlossning 
Enligt Van den Bergh & Simons (2009) sker en tidig anknytning till det ofödda barnet, vilket 

ofta leder till att modern börjar prata och sjunga till barnet under graviditeten. De menar också 

att den första anknytningen oftast sker då modern känner fostret röra sig i magen för första 

gången. Det är vanligt att modern börjar känna fosterrörelser mellan vecka 18–20, och det är 

först då man förstår att det är något levande i magen. Anknytningen blir också starkare när 
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man får se sitt barn på ett ultraljud. Även Ross (2012) menar att anknytningen blir starkare då 

modern får se barnet på ultraljud och då får en bekräftelse på de rörelser hon känt. 

Mödrar förbereds inför förlossning och föräldraskap med hjälp av flera olika 

professioner inom vården. Barnmorskan ansvarar för att förebygga graviditetsrelaterade 

besvär och ge utbildning i hur förlossningen kommer att gå till, främst till de som blir 

föräldrar för första gången. Barnmorskan ser också till att informera om värkarbetet, födelsen 

och själva föräldraskapet (Bäckström, Mårtensson, Golsäter & Thorstensson 2016). Enligt 

hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) har de som bor i Sverige rätt till 

tillgänglighetsgaranti för att få kontakt med primärvården. Under graviditeten har mödrar 

möjlighet att besöka primärvården. Besöken är främst till för att upptäcka avvikelser i 

graviditeten (Bäckström et al. 2016). 

Symtom på att något inte står rätt till eller att barnet dött intrauterint kan vara 

uteblivna fosterrörelser. Fosterrörelser är något som mödrar blir uppmanade att vara 

uppmärksam på, då minskade rörelser kan vara ett tecken på att barnet dött. Definitionen av 

minskade fosterrörelser är att det i minst två timmar ska vara en tydlig minskning på 

rörelserna jämfört med hur det varit tidigare (Sahlgrenska 2016). I en studie av Erlandsson, 

Lindgren, Davidsson-Bremborg & Rådestad (2012) gjord på 614 mödrar till dödfödda barn 

visade de sig att 70 % av dem kunde ana att något var fel med barnet, i och med att de kände 

försvagade fosterrörelser och förändrad rörelsefrekvens. Mödrarna hade lärt känna sitt barn i 

magen och kunde då också märka när det var något avvikande.   

Att ge modern besked om att barnet inte längre lever är en svår uppgift för 

vårdpersonal. Det är viktigt att ge information om händelseförloppet och svara på de frågor 

som uppkommer. I det här läget kan vara svårt att ta in information vilket innebär att någon 

form av skriftlig information också måste ges. Efter beskedet får mödrarna välja om de vill 

åka hem i några timmar eller någon dag eller om de vill stanna kvar på sjukhuset för att starta 

förlossningen. Mödrarna väljer om de vill att förlossningen ska vara via kejsarsnitt eller 

vaginalt. Ibland startar förlossningen spontant men det finns också metoder för att sätta igång 

den. Att erbjuda smärtlindring är väldigt viktigt för att undvika onödigt lidande i en redan tuff 

situation. Det är också väsentligt att informera att det går att ringa till förlossningen alla 

timmar på dygnet om de har några frågor som kommer efter att de åkt hem (Sahlgrenska 

2015). 

Det finns många olika reaktioner på förlust, Nationalencyklopedin (NE) beskriver det 

som en ”individs psykiska och beteendemässiga reaktion på att något betydelsefullt gått 
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förlorat”. I Wright & Hogans (2008) studie beskriver Freud och Lindemann att förlust kan 

utspela sig i känslor såsom sorg, skuld, fientlighet och förlust av en relation. Vidare beskrivs 

reaktioner såsom självskadebeteende, aggiterande depression, sömnsvårigheter, spänningar 

och självbeskyllande. Förlust och sorg delas in i olika steg. Det första steget innehåller chock, 

känsloutbrott, depression, oförstående och ilska. Förnekelse kan också ses som en 

försvarsmekanism för att minska sorgen. Det andra steget består av sökande och längtan efter 

den som de förlorat, det innehåller känslor som gråt, ångest, ilska, förvirring och 

trygghetsförlust. Det tredje är insikt, den döde kommer inte tillbaka men livet går vidare ändå. 

Efter insikten går man in i det fjärde och avslutande steget där man kommer tillbaka till 

vardagen. Anknytningen till den som dör spelar roll för hur man sörjer. 

Wright & Hogan (2008) menar att sorgereaktionen beror på hur man förlorar en 

anhörig, var det väntat eller oväntat. Det spelar också roll om man har goda kontakter i sin 

omgivning som man kan prata och umgås med. Det beskrivs att förlust och sorg kan påverka 

vardagen även lång tid efter förlusten och att det gör sig mest påmint då man exempelvis 

besöker graven, talar om minnen eller ser ett foto av den döde. Olika vägar finns i 

sorgearbetet och en del människor vill inte ha professionell hjälp, de har tillräckligt med stöd 

från sin omgivning. Andra människor behöver stöd till en början till dess att bearbetningen 

övergått till att de kan hantera bearbetningen på egen hand och så finns det de människor som 

behöver professionellt stöd livet ut.  

Författarna till den här studien kommer att beskriva mödrars upplevelser av att förlora 

ett barn intrauterint. Med upplevelser menas i denna studie hur mödrar upplever stöd, 

bemötande och närheten från vårdpersonalen samt hur de upplever känslorna kring det som 

hänt och hur de ska gå vidare. Nationalencyklopedin (NE) definierar ordet uppleva som att 

vara med om något som berör, oftast är det något anmärkningsvärt som händer och som 

”uppfattas och värderas på ett känslomässigt plan och inte rationellt”.  

 

1.3 Tidigare forskning inom ämnet 
Tidigare forskning inom området relaterar ofta till hur föräldrar upplever situationen, men 

också utifrån vårdpersonalens erfarenheter och tankar. Vårdpersonal och föräldrar väntar på 

att ett liv ska komma till världen, men istället för att planera ett välkomnande får de planera 

ett farväl. Black & Sandelowski (2010) har studerat hur relationen påverkades hos föräldrarna 

efter intrauterin fosterdöd. Båda föräldrarna drabbades av sorg och smärta, men fädernas sorg 

berodde mest på att de inte kunde göra något för att förhindra att detta hade skett. 

Föräldrarnas relation efter att de förlorat ett barn intrauterint blev starkare och de hade som ett 
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osynligt band starkt knutet mellan dem. Föräldrarna som genomgått intrauterin fosterdöd såg 

varandra som det främsta stödet (Sutan et al. 2010).  Flenady et al. (2014) beskriver att 

vårdpersonalen har stor betydelse för hur föräldrarnas direkta samt långvariga hälsa och 

relation påverkas av förlusten. Några som deltog i Black & Sandelowski (2010) studie såg det 

som att det inte var värt att genomgå en till graviditet då förlusten hade drabbat dem så hårt, 

att de kände att det inte var värt risken. Medan vissa andra kände att det var värt risken att bli 

gravida igen då längtan efter ett barn, en familj, var så stark och hoppet om att få ett starkt och 

friskt barn var målet att bli föräldrar. 

Föräldrar som genomgått intrauterin fosterdöd upplevde stödet från vårdpersonalen 

som avgörande (Säflund, Sjögren & Wredling, 2004). Flenady et al. (2014) menar att 

föräldrarna får den bästa vården om vårdpersonal alltid håller den evidensbaserade kunskapen 

uppdaterad samt utgår från att alla människor reagerar och upplever händelsen olika. 

Personcentrerad vård är grunden för en god kommunikation, där information leder till väl 

fattade beslut. Homer, Malata, Hoope-Bender & Ten Hoope-Bender (2016) menar att 

vården mödrarna och familjen får är avgörande för hur de kommer återhämta sig. Stödet och 

respekten som föräldrarnas bör få i sin sorg är väsentlig i återhämtningsprocessen. Säflund, 

Sjögren & Wredling (2004) beskriver att vårdpersonalens inställning till situationen påverkar 

hur föräldrarna upplever den. Studien visar att om vårdpersonalen känner sig trygg i att möta 

människor som genomgått förlust, upplevs personalen som varm och empatisk. Den 

vårdpersonal som saknar kunskap och erfarenhet av dessa situationer upplevs osäkra, där 

mötet kan tolkas som kallt, okänsligt och mekaniskt. McConell, Aston, Randel & Zwaagsta 

(2013) beskriver att det krävs sammanhållning och god kommunikation i arbetsgruppen för att 

ge en bra vård till föräldrarna. Relationen med föräldrarna var en central del av studien och 

vårdpersonalen hade ofta följt hela deras väg så de visste förväntningarna de hade på att bli 

föräldrar. När situationen förändras och barnet inte längre lever i magen raseras föräldrarnas 

värld och vårdpersonalen, blir även de, starkt påverkade. Vårdpersonalen som stod föräldrarna 

närmast vet om föräldrarna och deras historia och deras känslor, vilket bidrog till medkänslan 

till deras förlust av deras barn.   

 

1.4 Teoretisk referensram 
Travelbees omvårdnadsteori är en modell som inriktar sig på människans lidande efter en 

förlust. Travelbee (1971) anser att samspelet mellan närstående, vårdtagare och vårdpersonal 

står till grund för en god omvårdnad. Människa är ett bärande begrepp inom omvårdnad. En 
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människa är en individ och bör behandlas individuellt, ingen människa är den andre lik och 

alla har olika bagage med sig från livets tidigare prövningar (Jahren-Kristoffersen, Nortvedt & 

Skaug 2006). En människa är beroende av andra människor, vilket blir extra tydligt i en 

situation där man drabbats av förlust. Då människans egna resurser inte räcker till och där 

man behöver stöd utifrån för att orka gå vidare. Förlusten av ett barn kan vara ett exempel på 

en situation där en människas egna resurser inte räcker till. Därför behöver oftast dessa 

människor professionellt stöd för att bearbeta detta lidande och hopplöshet. Enligt Travelbee 

påverkas en människas lidande beroende på hur de ser på livet, hur de ser på tillit, hur de ser 

på hopp och mod samt att erkänna sina svårigheter. Det människor har gemensamt som 

genomgår lidande efter en förlust är att de vill finna en orsak till varför det som skedde har 

skett, finns det en förklaring. Travelbee menar att det ligger i en människas natur att försöka 

finna en mening till det som skett. 

Travelbee menar att det är omöjligt för vårdpersonal att veta hur en människa upplever 

förlust, därför arbetar vårdpersonal tillsammans med vårdtagare för att ta reda på vad som är 

meningsfullt för vårdtagaren och dennes närstående. När vårdpersonal tillsammans med 

vårdtagaren kommit fram till vad som har betydelse för den enskilde kan lidandet bemästras 

och en process inleds med hopp om att finna mening. Travelbee ser hoppet som ett själsligt 

tillstånd där förväntan av en bättre framtid eftersträvas, en person utan hopp har förlorat 

förmågan att tro på förbättring i sitt liv. Vårdpersonalen bör bemöta vårdtagaren och dennes 

närstående utan fördomar, finns fördomar finns risken att bemötandet blir ytligt och 

opersonligt. I bemötandet av personer som genomgått förlust bör omvårdnaden bygga på att 

se den unika människan och skapa en tillitsfull miljö. Skapar man en tillitsfull miljö menar 

Travelbee att man skapar en öppenhet och man möjliggör förståelse av en annan människas 

inre upplevelser och beteenden. Travelbee menar att vårdpersonalen kan inge hopp för 

familjer som genomgått förlust att ta sig genom lidandet. I en situation där inget hopp finns, 

kan människan uttrycka vrede, bitterhet och hopplöshet och i dessa situationer är det viktigt 

att vårdpersonal ingriper. Bara genom att ge tröst, hopp, stöd och närvaro menar Travelbee att 

känslorna dämpas och kan leda till lindring om de som drabbats av förlust känner stöd 

(Travelbee 1971). 

 

1.5 Problemformulering 
Mödrar börjar knyta an till barnet i magen i ett tidigt skede. De börjar oftast känna 

fosterrörelser mellan vecka 18-20 och de fosterrörelserna gör anknytningen starkare. Dessa 

rörelser är inte bara viktigt för att bygga upp en relation mellan modern och barnet utan också 
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för att modern eventuellt ska kunna känna när något är fel. Att barnet dör kan vara relaterat 

till komplikationer i moderkakan eller navelsträngen. För människor i mödrarnas närhet kan 

det vara svårt att förstå hur de upplever situationen när de får besked om att barnet dött 

intrauterint. Tidigare studier visar att kunskaper hos vårdpersonal om hur omvårdnaden och 

bemötande till dessa mödrar ska utföras är bristfällig.  Det är viktigt att som vårdpersonal utgå 

från att skapa en personcentrerad vård samt att ha mycket kunskap som leder till en trygg 

inställning för att kunna möta mödrarna. Saknas kunskaper och erfarenheter om intrauterin 

fosterdöd kan mötet mellan vårdpersonal och mödrarna bli kallt och okänsligt. Detta kan få 

stora konsekvenser för mödrarna, då andra studier visar att vårdpersonalens 

omvårdnadsåtgärder är avgörande för mödrars sorgeprocess samt hur mödrarna återhämtar 

sig. Författarna vill beskriva mödrars upplevelser när ett barn dör intrauterint. Syftet med 

studien är att få en djupare förståelse för mödrars upplevelser, så kunskapen blir större och 

vårdpersonal kan ge den trygga omvårdnaden som behövs i situationen. 

 

1.6 Syfte 
Att beskriva mödrars upplevelser av att förlora sitt barn intrauterint. Metodologiska aspekten 

är att granska de valda artiklarnas undersökningsgrupper. 

1.6.1	  Frågeställning:	  
Hur upplever mödrar att förlora ett barn intrauterint? 

1.6.2	  Metodologisk	  frågeställning:	  
Vilka undersökningsgrupper har de valda artiklarna använt sig av? 

2. Metod 
I denna studie kommer syfte och frågeställning stå till grund för sökandet och 

sammanställandet av denna litteraturstudie. En litteraturstudie görs för att sammanställa redan 

befintliga studier inom ämnet (Polit & Beck 2012). 

 

2.1 Design 
Designen för examensarbetet är en beskrivande litteraturstudie, som innebär att man kritiskt 

granskar, sammanställer och tar med information som kan användas från tidigare studier 

(Polit & Beck 2012). 
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2.2 Sökstrategi 
I sökningen av artiklar användes databaserna PubMed och Cinahl, “The Cumulative Index to 

Nursing and Allied Health Literature”, som grund för denna litteraturstudie, då de innehåller 

relevanta artiklar utifrån området omvårdnad, medicin och hälsa (Polit & Beck 2012). 

Sökningen utfördes med MeSH-termer i PubMed och med Major Subject Headings i 

CINAHL. MeSH, Medical Subject Headings, är enligt Polit & Beck (2012) ett konsekvent 

tillvägagångssätt att få fram en sökning med hjälp av en term som representerar flera begrepp. 

Subject Headings som användes i CINAHL är motsvarigheter till MeSH termer. Sökord som 

användes i Cinahl var både Major Subject Heading och fritext, sökord var: Stillbirth OR 

intrauterine death OR perinatal death OR dead baby in utero (Major Subject Heading) AND 

Experience (fritext). I PubMed användes MeSH-termer och fritextsökning: Fetal death 

[MeSH] AND Experience (fritext) AND Mother [MeSH]. Enligt Polit och Beck (2012) 

begränsar man sökresultatet med det booleanska sökordet AND, medan sökningen utökas med 

den booleanska termen OR. Begränsningar (limits) som användes till sökningen i CINAHL 

var Linked full text, peer reviewed, 10 år (2007-2017) och female. I PubMed användes 

begränsningarna 10 år (2007-2017), Human, Tillgänglig via HiG. Ytterligare en artikel kom 

att ingå efter manuell sökning. Se Tabell 1. 
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2.2.1	  Tabell	  1.	  Utfall	  av	  databassökning:	  

 
 
2.3 Urvalskriterier 
I urvalskriterier har följande inklusions- och exklusionskriterier använts. Inklusionskriterier: 

Artiklarna som valdes skulle vara empiriska vetenskapliga artiklar samt svara på syfte och 

frågeställning. De skulle också innehålla IMRAD, artiklarna ska alltså innehålla Introduktion, 

Metod, Resultat och Diskussion. Språket skulle antingen vara engelska eller svenska så att 

författarna ska kunna läsa och förstå artiklarna. Ytterligare inklusionskriterier var att 

artiklarna som granskades i denna litteraturstudie skulle vara primära studier med kvalitativ 

ansats. Exklusionskriterier: Artiklarna fick inte handla om graviditeter efter intrauterin 

fosterdöd, tvillingar där ena barnet dör, syskons och närståendes upplevelser. 

 

Databas Begränsningar Söktermer Antal 
träffar 

Dubbletter Valda 
artiklar 

Cinahl Linked full 
text, Peer 
Reviewed, 10 
år, Female. 
 
2017-08-30 

Stillbirth 
OR 
intrauterine 
death OR 
perinatal 
death OR 
dead baby in 
utero [Major 
Subject 
Heading] 
AND 
Experience 
 

91 - 10 

PubMed 10 år, Human, 
Tillgänglig via 
HiG 
 
2017-08-30 

Fetal death 
[MeSH] 
AND 
Experience 
(fri text) 
AND 
Mother 
[MeSH] 
 

14 3 1 

Manuell 
sökning 

    1 

  Totalt: 105 3 12 
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2.4 Urvalsprocess 
Sökningen av artiklar gav ett resultat på 105 artiklar, utifrån de artiklar vars titel svarade på 

syftet återstod 37 artiklar. De 37 utvalda artiklarnas abstrakt lästes igenom och därefter valdes 

21 artiklar ut då de var relevanta till att skriva ett resultat utifrån. Utifrån de 21 artiklar föll det 

bort 10 artiklar, dels på grund av dubbletter men också för att en handlade om missfall och två 

handlade om följande graviditet efter intrauterin fosterdöd och en var på japanska. En artikel 

tillkom via manuell sökning då författarna ansåg att även den var användbar till resultatdelen. 

Se figur 1. 

2.4.1	  Figur	  1.	  Flödesschema	  av	  urvalsprocess	  

 

2.5 Dataanalys 
Samtliga artiklar som ger svar till valt syfte och frågeställning lästes noggrant. Först lästes 

artiklarna elektronisk och sedan skrevs de ut för att lättare kunna bearbeta texten. Författarna 

läste artiklarna var för sig och förde då anteckningar på innehållet i resultaten. Artiklarna 

granskades av båda författarna för att försäkra sig om att texterna har tolkats rätt, då artiklarna 

var skriven på engelska och författarnas modersmål är svenska. Tillsammans gick författarna 

igenom och diskuterade bådas anteckningar, som därefter kortades ned till enstaka ord som 

skrevs på post-it lappar, dessa gav en kort sammanfattning och en tydlig överblick över vad 

resultatdelarna innehöll i de utvalda artiklarna. Enligt Polit & Beck (2012) så kan post-it 

lappar underlätta att utforma teman. Med hjälp av post-it lapparnas överblick kunde 

författarna placera in dessa korta sammanfattningar i en tidslinje som påbörjas när mödrar får 

beskedet om att barnet dött under graviditeten till hur mödrarna upplevde att gå vidare. 

Artiklarna som hittades beskrev hela skedet och därför föll det sig naturligt att rubrikerna i 

resultatet till föreliggande studie presenterades i en tidslinje. 

    Till metodologiska frågeställningen undersökte författarna undersökningsgrupperna i 

artiklarna. Detta för att se om undersökningsgruppen var relevant till artiklarnas innehåll och 

12	  
Ar$klar	  

+	  1	  
Manuell	  
sökning	  

11	  
Kvarstod	  

u$från	  valda	  
kriterier	  

21	  
U$från	  
abstract	  

37	  	  
Titlar	  

svarade	  på	  
sy>et	  

105
Ar$klar	  
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till föreliggande studie. Alla artiklar som ingår i föreliggande studie är kvalitativa. Samtliga 

artiklar använde sig av intervjuer eller enkäter som insamlingsmetod, se Bilaga 1. 

 

2.6 Forskningsetiska överväganden 
Författarna i den här litteraturstudien har inte låtit egna åsikter påverkat innehållet. Detta 

examensarbete har noggrant, objektivt och opartiskt granskats via etiska regler. Artiklarna 

som granskades valdes inte bort på grund av författarnas förutfattade meningar. Författarna 

strävar efter att vara objektiv samt att litteraturstudien inte ska innehålla något plagiat. 

Författarna presenterar resultatet med tydliga referenser så att innehållet i studien inte 

manipuleras eller blir falskt.  

 

3. Resultat 
Efter bearbetning av artiklarna framkom fem tydliga rubriker. Rubrikerna beskriver 

mödrarnas upplevelser ur en tidsaspekt som börjar med att dem får beskedet och avslutas med 

att gå vidare. De fem rubrikerna är Från beskedet till förlossning, Under förlossningen, Mötet 

med barnet, Vården efter förlossningen och Att gå vidare och återvända till vardagen. 

 

3.1 Från beskedet till förlossning. 
När mödrarna fick beskedet om att deras barn dött i magen upplevde de en känsla av förlust. 

De upplevde förlust av en graviditet, förlust av framtiden som mamma och förlusten av deras  

barn (Cacciatore 2010). Många mödrar upplevde det som orättvist att just deras barn dog 

(Nordlund et al. 2012). När de fick beskedet om att barnet dött upplevde många att 

vårdpersonalen inte gav de stöd som de behövt (Nordlund et al. 2012; McCreight 2008). Det 

upplevs av dem som att vårdpersonalen gick från att vara hoppfull till att snabbt bli kall och 

okänslig då det konstaterades att barnet inte längre levde. Andra mödrar beskriver att de 

upplevde vårdpersonalen som stöttande och empatiska. De upplevde att de blev sedda och 

respekterade, då de direkt efter beskedet blev erbjuden att prata med någon om sin plötsliga 

förlust (Lee 2012). 

När mödrarna efter beskedet blev informerade om födseln, upplevde vissa att 

vårdpersonalen bara ville få förlossningen överstökat (McCreight 2008). Andra mödrar kände 

sig ensam när de blev informerade om förlossningen, samtidigt som de upplevde en känsla av 

självbestämmande. Väntan på förlossningen upplevdes som hemsk. Mödrarna upplevde att de 

bar runt på död medan andra mödrar gick runt och bar på liv på förlossningsavdelningen. Det 

resulterade i att de upplevde en känslomässig tomhet, som en mörk episod i livet, full av 
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förtvivlan, förnekelse och overklighetskänsla (Cacciatore 2010). Många mödrar upplevde 

dock en känsla av hopp när förlossningen skulle påbörjas, det gav en känsla av att få tillbaka 

sin kropp och inte längre bära runt på död (Erlandsson, Lindgren, Malm, Davidsson-

Bremborg & Rådestad 2011). 

 

3.2 Under förlossningen 
En del mödrar upplevde förlossningen som det värsta de någonsin varit med om, att föda ett 

dött barn vaginalt (Lee 2012). Vissa mödrar upplevde att vårdpersonalen inte var tillräckligt 

närvarande eller fick de stöd som de kände att de behövde under förlossningen (Brierley-

Jones, Crawley, Lomax & Ayers 2014; Cacciatore 2010). Många mödrar upplevde att de var 

oförberedda på att föda barnet då deras förlossning inte var beräknad förrän om några 

månader. De visste inte vad de hade att vänta då det för några var första gången de födde och 

för andra var det första gången de skulle föda vaginalt. En del mödrar upplevde förlossningen 

som hemsk och att deras behov inte blev tillgodosedda av vårdpersonalen. Att få föda på en 

avdelning där andra mödrar födde sina levande barn, de fick höra barns skrik och liv, vilket 

upplevdes som mycket jobbigt för en del mödrar (Lee 2012). Mödrarna upplevde sorg för att 

deras känslor inte sågs, att deras moderskap inte tillkännagavs på grund av att barnet var dött 

(Nordlund et al. 2012). Mödrarna upplevde att de blev särbehandlade av vårdpersonalen på ett 

negativt sätt och ansåg att de inte fick den omvårdnad de behövde. En av mödrarna upplevde 

att vårdpersonalen bara ville få hennes förlossning överstökad (Brierley-Jones et al. 2014). 

Vårdpersonalen upplevdes som känslokall och frånstötande då de inte visade samma känslor i 

samband med förlossningen av det döda barnet som vid en förlossning med ett levande barn 

(Nordlund et al. 2012). Andra mödrar upplevde förlossningen som ett fint slut på graviditeten. 

En del av mödrarna upplevde det som att vårdpersonalen var väl medveten om lidandet att 

föda ut ett dött barn och hade därför fått ett rum avlägset på avdelningen så de inte kunde höra 

andra barns skrik och liv. De upplevde vårdpersonalen som stöttande och informativa under 

förlossningens gång och var nöjda med personalens omvårdnad under födseln. Det upplevde 

många var viktigt då de var oförberedda på förlossningen eftersom barnet inte var beräknat att 

födas på några månader. En del mödrar hade sedan innan planerat att föda med kejsarsnitt, 

men då dagen kom till att få besked om att barnet inte levde så kändes det skönt att kunna 

föda ut barnet vaginalt, som en sista tjänst för barnet och att modern då upplevde en starkare 

kontakt med barnet (Lee 2012). Mödrar upplevde förlossningen som en speciell stund, trots 

att barnet föddes dött (Nordlund et al. 2012). Mödrarna upplevde mycket respekt, vänlighet 
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och professionellt arbete från vårdpersonalen som var dem nära under förlossningen (Lee 

2012). 

 

3.3 Mötet med barnet 
Mödrarna upplevde rädsla och oro när de skulle se barnets döda kropp (Brierley-Jones et al. 

2014; Ryninks, Roberts-Collins, McKenzie-McHarg, & Horsch 2014). Många valde att inte 

titta alls, då de var rädd att barnet skulle vara onormalt. De trodde att det skulle göra mer ont 

än gott att se barnet. (Sun, Rei & Sheu 2014). En del mödrar valde, efter att de sett barnet, att 

inte röra det. De upplevde att barnet hade “fel” färg och var därför rädd att skapa minnen 

tillsammans med barnet (Brierley-Jones et al. 2014). De mödrar som hade skadade barn 

upplevde att det var negativt att se och hålla barnet (Ryninks et al. 2014). Oavsett om 

mödrarna valde att se och röra barnet eller inte upplevde de sorg när vårdpersonalen inte tog 

hand om barnet som om det levde (Nordlund et al. 2012; McCreight 2008; Brierley-Jones et 

al. 2014). En del mödrar upplevde en känsla av besvikelse då de lämnade sitt barn i ett tomt 

rum då de blivit lovade att barnet inte skulle bli lämnat ensamt (Lindgren, Malm & Rådestad 

2013).   

En del mödrar upplevde en trygghet och säkerhet under mötet med barnet då personal 

som varit nära dem under hela förloppet var närvarande och gav stöttning (Lindgren, Malm & 

Rådestad 2013). Andra mödrar upplevde en känsla av lättnad när de fick se sitt barn, då det 

såg normalt ut. De kunde dela en fin stund tillsammans och den stunden värderades högt 

efteråt (Ryninks et al.2014) då barnet fick bilda en identitet och blev mer verklig (Lee 2011). 

När de träffade barnet upplevde många mödrar att det var viktigt att ta bilder, göra hand- och 

fotavtryck och behålla en hårlock. De ville skapa så många minnen som möjligt så de inte 

glömde bort tiden de fick tillsammans med sitt barn (Erlandsson et al. 2011; Cacciatore 2010; 

Lee 2012; Brierley-Jones et al. 2014). De upplevde det som betydelsefullt att få chansen att 

inkludera närstående (Erlandsson et al. 2011) att till exempel få komma och träffa barnet och 

ha någon form av namngivningsceremoni, då det ansågs som normala händelser efter ett barns 

födsel (Brierley-Jones et al. 2014).  

 

3.4 Vården efter förlossningen 
Många mödrar upplevde vårdpersonalen som avlägsna och osympatiska. De upplevde att 

personalen inte var förberedda och inte visste vad de skulle säga eller hur de skulle bete sig 

(Brierley-Jones et al. 2014). Många mödrar upplevde att vårdpersonalen inte ville prata med 

dem i korridoren på avdelningen och vissa undvek att möta deras blickar (Nordlund et al. 
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2012). Många mödrar upplevde att de var jobbigt att vara kvar på förlossningsavdelningen 

efter födseln, då man kunde höra nyfödda barns skrik genom väggarna. Att höra andra barn 

som levde när deras egna var dött var en jobbig upplevelse (Lee 2012). Många mödrar 

upplevde det som onaturligt att lämna kvar sitt barn på sjukhuset när de skulle åka hem, då det 

gick emot deras modersinstinkter. Då de kom hem utan barnet upplevdes det som en stor 

tomhet då detta inte var vad de hade förväntat sig efter en graviditet (Lindgren, Malm & 

Rådestad 2013). Vissa mödrar upplevde eftervården som otillräcklig eller obefintlig, andra 

tyckte att eftervården på sjukhuset var bra men att det efter utskrivning fanns brister. Vissa av 

mödrar som gick på efterkontroller upplevde att kommunikationen inte fungerade i 

vårdkedjan, då nya vårdkontakter inte visste om förlusten. Efterkontrollerna skedde ofta på 

kliniker dit mödrar med levande barn gick för uppföljning och det upplevdes som en sorg och 

som en påminnelse av orättvisa och förlust (Brierley-Jones et al. 2014). Vissa mödrar 

upplevde dock att de var mycket nöjd med den omvårdnad de fick efter förlossningen med 

tillmötesgående och förstående vårdpersonal (Lee 2012). 

 

3.5 Att gå vidare och återvända till vardagen 
Vissa mödrar upplevde ångestattacker när de kom hem utan barnet (Nordlund et al. 2012). 

Många mödrar upplevde en känsla av ensamhet då människor i deras omgivning inte kunde 

leva sig in i deras situation av förlust och bemöttes med oförstående. Mödrarna upplevde att 

de själva ifrågasatte sin uppfattning om vad deras förlust innebar och hur de skulle reagera 

relaterat till förlusten. (Brierley-Jones et al. 2014) En osäkerhet uppstod i hur de skulle 

reagera då människor i deras omgivning tyckte att det var dags att gå vidare och leva som 

vanligt, långt innan de själv var redo. (Golan & Leichtentritt 2016; Brierley-Jones et al. 2014). 

Mödrarna upplevde stödet från närstående som obefintligt och att närstående inte visste hur de 

ska bete sig (Cacciatore 2010). Vissa mödrar kom på att de själva hade minimerat sina känslor 

så pass mycket att de tillslut avfärdade förlusten som ett missfall (Golan & Leichtentritt 

2016). 

Många mödrar upplevde det som att omgivningen förminskade barnets existens, det 

enda stället de kunde prata om det och bli förstådda på, var i stödgrupperna där man träffades 

fysiskt (Cacciatore 2010). Sjukvården erbjöd många mödrar att prata med professionellt stöd, 

men det var via stödgrupper de själv kontaktat som de fann mest stöd hos (Cacciatore, 

DeFrain, Jones & Jones 2008). Mödrarna upplevde att de inte blev dömda och det fanns inga 

fördomar mot andra (Cacciatore 2010). I stödgrupperna fick de stöd för att hantera situationen 
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och gå vidare, både emotionellt och praktiskt, då kvinnorna som fanns med i grupperna ofta 

delade erfarenheter (Cacciatore et al. 2008; Cacciatore 2010; Brierley-Jones et al. 2014). 

 

3.6 Metodologisk aspekt: Undersökningsgrupper 
I det inkluderade artiklarna var det totalt 1116 deltagare varav 1078 var kvinnor (Brierley-

Jones et al. 2014; Cacciatore 2010; Cacciatore et al. 2008; Erlandsson et al. 2011; Golan & 

Leichtentritt 2016; Lee 2012; Lindgren, Malm & Rådestad 2013; McCreight 2008; Murphy 

2012; Nordlund et al. 2012; Ryninks et al. 2014; Sun, Rei & Sheu 2014). De lägsta antalet 

deltagare var 10 (Golan & Leichtentritt 2016), det högsta var 515 (Erlandsson et al. 2011). De 

yngsta deltagarna var 18 år (Brierley-Jones et al. 2014; Ryninks et al. 2014) och den äldsta 

som deltog var 73 år (Erlandsson et al. 2011). I tre artiklar (Cacciatore et al. 2008; Murphy 

2012; Nordlund et al. 2012) fanns det ingen ålder angiven på deltagarna. Det lägsta antalet 

graviditetsveckor var 20 veckor (Brierley-Jones et al. 2014; Lee 2012) och det högsta antalet 

graviditetsveckor var 43 veckor (Brierley-Jones et al. 2014). Det fanns tre artiklar som inte 

angav graviditetsveckor (Cacciatore 2010; Cacciatore et al. 2008, Lindgren, Malm & 

Rådestad 2013). Sju av artiklarna är gjorda i Europa (Brierley-Jones et al. 2014; Erlandsson et 

al. 2011; Lindgren, Malm & Rådestad 2013; McCreight 2008; Murphy 2012; Nordlund et al. 

2012; Ryninks et al. 2014). Tre av studierna är utföra i Sverige (Erlandsson et al. 2011; 

Lindgren, Malm & Rådestad 2013; Nordlund et al. 2012), tre är gjord i England (Brierley-

Jones et al. 2014; Murphy 2012; Ryninks et al. 2014), två studier är gjord i USA (; Cacciatore 

2010; Cacciatore et al. 2008), en artikel är ifrån Israel (Golan & Leichtentritt 2016), en artikel 

från Taiwan (Sun, Rei & Sheu 2014), en artikel från Australien (Lee 2012) och en från Irland 

(McCreight 2008). 

 

4. Diskussion  
4.1 Huvudresultat 
Det genomgående resultatet var att mödrarna upplevde en känsla av förlust, att de gått miste 

om ett liv, ett liv som inte fick komma till världen, ett liv som mor. Från att få beskedet om att 

barnet i magen inte längre lever fram till förlossning av barnet upplevdes som hemsk och som 

en tid i mörker. Mödrarna upplevde att vårdpersonalen helt vände från varma, empatiska och 

förväntansfulla till kalla och oempatiska. En del av mödrarna kände sig utstötta och 

oförstådda, medan andra upplevde att de fick det stöd och den hjälp som behövdes för att gå 

vidare i livet.  
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Förlossningen ansågs som ett slut på graviditeten, ett avslut som kommit tidigare än 

väntat för många mödrar som var oförberedda, men även ett avslut av ett liv. När barnet 

förlöstes så kom mödrarna till ett val, vill de se barnet eller inte. Många mödrar såg barnet 

trots en rädsla för att se det döda barnet, tänk om det hade fel färg eller att det var skadat på 

något vis. Men många av mödrarna ansåg att det var ett klokt beslut till att se barnet, göra 

avtryck och ta foton för att skapa minnen, ta dit anhöriga så att de kunde få träffa barnet och 

att kunna ta farväl, tillsammans med familjen, av barnet. 

En del av mödrarna kände sig utanför en gemenskap som de hade på avdelningen där 

de hamnat för att få eftervård efter förlossningen, mödrarna som förlorat sitt barn fick vara på 

samma avdelning som de som har fått levande barn, vilket kändes som ett misslyckande för 

många mödrar. De kände också att det var orättvist, varför just hennes barn hade dött och nu 

skulle hon vara kvar och se lyckan hos de andra nyblivna föräldrarna. En del andra mödrar 

behövde inte eftervård direkt ansluten till förlossningen utan gick till primärvården för 

uppföljning, men även där hamnade de i en mörkerzon där mödrar med levande barn satt och 

väntade i samma väntrum. En del av mödrarna upplevde att deras förlust inte accepterades av 

deras omgivning och förväntades komma tillbaka till vardagen mycket fortare än vad de 

själva var redo för, vilket resulterade i att många kände att de tagit förlusten för hårt och att de 

överreagerade över situationen.  

 

4.2 Resultatdiskussion 
Travelbee (1971) menar i sin teori att samspelet mellan vårdtagare och vårdpersonal bör ske 

fördomsfritt för att mötet ska bli bra. Travelbee menar att fördomar och förutfattade meningar 

kan skapa känslor av skuld och osäkerhet hos vårdtagaren, vilket resulterar i en otrygghet. 

Resultatet i denna studie handlar mycket om bemötandet från vårdpersonalen. Många mödrar 

kände att vården inte räckte till vid samtliga skeden i förlusten, varken vid beskedet, 

förlossningen eller efteråt. I Black & Sandelowski (2010) studie kom de fram till att de 

mödrar som åkt ifrån sjukhuset med negativa känslor inte fått det stöd som behövts. 

Vårdpersonalen såg inte mödrarnas behov och det upplevdes därför som om vårdpersonalen 

inte kunnat erbjuda den hjälp de behövt i den förlust dem upplevt. I en studie gjord av Shorey, 

André & Lopez (2017) berättar vårdpersonal att de upplever att det är känslomässigt och 

psykiskt påfrestande att behöva hantera intrauterin fosterdöd. Många kände sig oförberedda, 

fick skuldkänslor och att det var svårt att hantera sina egna känslor samtidigt som dem ska 

vara ett stöd till mödrarna. Vårdpersonalen upplevde att de blev motiverad och några av 

deltagarna övervägde till och med att lämna arbetsplatsen. Enligt Travelbee (1971) är det 
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ingen som vet hur man hanterar förlust och sorg. Travelbee menar att en god vårdare går in 

och läser av situationen och därefter tolkar hur och vad man kan göra för att stödja de 

sörjande. 

Sahlgrenska (2016) skriver att det är viktigt att se och hålla barnet för att få syn-och 

känslominnen. Närstående är välkomna att träffa barnet och man får ha barnet hos sig så länge 

man vill. Barnet blir fotograferat och man tar fot- och handavtryck. Detta är för att skapa så 

många minnen med barnet som möjligt och därför råder Sahlgrenska att mödrarna föder 

vaginalt, så händelsen blir mer verklig. I föreliggande studie var det mödrar som inte valde att 

varken se eller hålla sina barn. De mödrar som gjorde de var väldigt tacksamma för de minnen 

de skapat. I Kingdon, Givens, O'Donnell & Turner (2015) framkommer att det fanns tecken 

på ökad ångest och depression hos de föräldrar som valt att inte skapat några minnen med 

barnet. Studien visade också hur viktig vårdpersonalens roll var i detta sammanhang. Många 

föräldrar förlitade sig på att personalen skulle leda dem så att situationen blev ”rätt”. Till 

exempel tyckte föräldrarna att det var bra när vårdpersonalen sa åt dem att ta med en kamera 

för att minnas hur barnet sett ut. Bristen på god vägledning kunde orsaka att mödrar valde att 

inte se sina barn, då de inte visste vad som ansågs vara ”rätt” i situationen. 

I denna studie framkom också att mödrar upplevde skuld, att de var deras fel att barnet 

dött. I Cacciatore, DeFrain & Jones (2008) studie kom dem också fram till att många familjer 

ansåg att de själv bar skulden till att ha dödat sitt barn, genom att stressa eller att de bar på 

gener som var dåliga. Familjerna som upplevt ett oväntat dödsfall har svårt att acceptera 

förlusten och påbörja sin sorgeprocess innan de vet varför det hänt (Boss 2007). Men eftersom 

de i många av fallen inte går att hitta någon orsak (Spädbarnsfonden 2017) får familjer inget 

svar, vilket upplevs svårt att hantera (Cacciatore, DeFrain & Jones 2008). Vardagen stannar 

av och det kan vara svårt att veta vem man är, till exempel i ett parförhållande. Det kan vara 

svårt att veta vilken roll de nu har gentemot varandra. Ovissheten kan resultera i att man 

tillsammans bygger upp en starkare relation, eller väljer att avsluta och gå vidare för att söka 

efter sig själv (Betz & Thorngren 2006; Cacciatore, DeFrain & Jones 2008). I Black & 

Sandelowski (2010) studie framkom de att de par som blivit starkare av händelsen upplevde 

att de hade fått bra hjälp av vårdpersonal. De hade blivit bemött av respekt och fått hjälp att 

hitta stöd i varandra i den förlust och sorg de upplevde. Sorg är en komplicerad känsla som 

alla människor kan uttrycka på olika vis, men vanligaste uttrycken i sorg är gråt och 

ledsamhet, ilska, chock, förvirring och skam. Det är också vanligt att känna kärlek och hat, 

glädje och förtvivlan. Alla människors förlustreaktion och sorg är olika, det är därför svårt att 
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veta vem man själv är och svårt för andra att veta hur man ska hjälpa (Betz & Thorngren 

2006).  

Travelbee (1971) menar att om det skapas en öppen miljö upplevs vårdpersonalen som 

tillitsfull och förstående. Man skapar förtroende vilket gör att sannolikheten för att vårdtagare 

ska öppna upp sig är större. I denna studies resultat visas att mödrar inte visste hur de skulle 

känna eller hur de skulle gå vidare. Många mödrar upplevde att eftervården var otillräcklig 

och att närstående var oförstående. I Black & Sandelowski (2010) studie kom dem fram till att 

många mödrar inte visste hur de skulle gå vidare efter de förlorat sitt barn. Många mödrar 

upplevde situationen som stressfull och hanteringen av händelsen blev komplicerad. 

Människor förväntas gå vidare i livet av sin omgivning, trots förlust (Betz & Thorngren, 

2006). I MacConnell et al. (2013) artikel framkommer det att människor i mödrarnas 

omgivning inte har förmåga att sätta sig in situationen. Närstående har inte sett barnet och 

förstår då inte hela omfattningen av förlusten. Detta resulterade i att mödrarnas sorg 

minimerades. Närstående tog avstånd och mödrarna blev kvar i ett utanförskap. Mödrarna 

kom ändå till insikten att det måste vara svårt att veta vad man ska säga till någon som 

upplevt intrauterin fosterdöd. I Cacciatore, DeFrain & Jones (2008) studie menar mödrar att 

egentligen finns det inget som omgivningen kan säga för att hjälpa, det enda som hjälpte var 

människorna som visade att de fanns nära med sitt hjärta. Många människor har svårt att prata 

om förlusten på grund av skam, de vill inte bli dömda till att överreagera och att de borde 

återgå till vardagen de hade innan (Betz & Thorngren 2006). I denna studie framkom det att 

de flesta mödrar sökte hjälp hos varandra genom stödgrupper. Det är normalt att det kommer 

en period senare i livet, trots att det gått lång tid efter förlusten där man återigen bearbetar det 

som hänt och går genom samma sorgprocess (Wright & Hogan 2008). Sorg är en livslång 

erfarenhet som följer människan hela livet, den försvinner inte bara för att människan har 

accepterat förlusten (Betz & Thorngren 2006). 

 

4.3 Metoddiskussion 
Denna studie presenteras utifrån en beskrivande design för att beskriva mödrars upplevelser 

om hur de upplevt tiden då de förlorat sitt barn intrauterint. Sökningen av relevanta artiklar till 

studien söktes via CINAHL och PubMed. Att författarna till föreliggande studie använde sig 

av två databaser, kan ses som en styrka då de styrker utfallet av artiklar och båda databaserna 

hanterar studier som hanterar området omvårdnad (Polit & Beck 2012). Sökningen av 

artiklarna till föreliggande studie var begränsad till att få tillgång till fulltext via Högskolan i 

Gävles proxyserver vilket kan ses som en svaghet då utfallet av artiklar blir begränsat för att 
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artiklar som kunnat vara relevanta till föreliggande studie faller bort. I Polit & Beck (2012) tar 

de upp fördelen med att söka artiklar som är ”peer reviewed”, då styrkan och fördelen med det 

är att artikeln tidigare är granskad innan den lagts upp på databasen. Tidsbegränsningen som 

författarna valt är tio år, vilket kan ses som både en styrka och en svaghet. En styrka på grund 

av att artiklarna och dess innehåll är relevant, tidsenligt och stärker studiens trovärdighet, en 

svaghet på grund av att information som hade kunnat vara betydande för resultatet 

exkluderades på grund av att det var äldre än 10 år. 

Till denna studie valdes ingen specifik ålder ut på mödrarna och detta kan ses som en 

svaghet då mödrarna var mellan 18 och 73 år. När de deltog i studierna efter att ha förlorat sitt 

barn från några veckor till upp över 50 år. Att tidsspannet är så varierande kan vara en 

nackdel, har de nyligen förlorat sitt barn kan det vara svårt att skilja på vad chocken spelar in i 

situationen och vad de verkligen känner och hur de upplever situationen. Det sågs även som 

en styrka då resultatet inte kunde särskilja vad de äldre och de yngre upplevt, utan 

upplevelserna speglades i alla mödrar oavsett ålder. 

Artiklarna som valdes ut var skrivna på engelska, detta kan ses som en svaghet då 

engelska inte är författarnas modersmål. För att säkerställa informationen i artiklarna så läste 

författarna dessa enskilt och sedan diskuterade dessa tillsammans för att reda ut eventuella 

svårigheter med att tolka artiklarna. För att få så god förståelse som möjligt av artiklarna 

användes svensk-engelsk ordbok för att översätta ord som sedan sattes i sammanhang till vad 

artiklarna hade för information. Utfallet av artiklar blev inte så stort, då sökningen var 

begränsad redan från början. Utfallet av artiklar granskades noggrant tillsammans av 

författarna, vilket resulterade i att en del av artiklarna föll bort och att det endast kvarstod 

artiklar som kunde användas till att bygga ett resultat av. Resultatet innehåller 12 primära 

studier som sammanställdes. Artiklarna är av en kvalitativ ansats då författarna sökte efter 

upplevelser. Artiklarna som användes till resultatet har inte alla blivit etiskt granskade, fyra av 

12 var inte etiskt granskade och detta kan ses som en svaghet. De etiska överväganden är 

gjorda av Etiska komitéer i diverse länder. Enligt Polit och Beck (2012) innebär den etiska 

prövningen att författarna respekterat mänskliga rättigheter, vilket i sin tur innebär att 

deltagarna är anonyma samt att de har rätt att delta utifrån sin egen vilja. I en artikel som inte 

var etiskt prövad (Lee 2012) har de nämnt barnen och mödrarna som pseudonymer, namnen 

på sjukhuset och sjukvårdspersonal har inte namngivits eller fått andra namn, viss information 

har ändrats för att kunna hålla innehållet konfidentiellt. Även Brierley-Jones et al. (2014) 

artikel var inte etiskt granskad. Istället har deltagarna i studien blivit informerade om vad 

deras studie gått ut på samt vilka frågeformulär som de använt sig av. 
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4.4 Metodologisk aspekt diskussion om undersökningsgrupper. 
I författarnas frågeställning där undersökningsgrupperna hanteras finns det både styrkor och 

svagheter med antalet deltagande i studierna. Författarna har använt sig av artiklar till 

resultatdelen som inkluderar föräldrar men där mödrars upplevelser finns tydligt uttryckta. I 

föreliggande studie valdes undersökningsgruppen så att den skulle passa till valt syfte, vilket 

ses som en styrka. I denna studie har författarna baserat resultatet utifrån mödrars upplevelser 

av intrauterin fosterdöd, detta ses som en styrka då samtliga mödrar som deltagit i artiklar 

som författarna använt sig av i föreliggande studie har genomgått intrauterin fosterdöd. 

Undersökningsgrupperna i artiklarna som författarna valt för att bearbeta och bilda ett resultat 

innehåller dock inte endast mödrar, utan en del av artiklarna innehöll även fäder, men i dessa 

artiklar där även fäder förekom så stod informationen klart och tydligt om vad mödrarna 

upplevde och vad fäderna upplevde var för sig. Att artiklar innehöll både mödrars och fäders 

upplevelser kan även detta ses som en svaghet men författarna såg det som en styrka till att 

det var tydligt uttryckt. Inledningsvis hade författarna fäders upplevelser som 

exklusionskriterie, men efter att författarna granskat artiklar som innehöll både mödrars och 

fäders upplevelser men att i dessa artiklar stod det tydligt uttryckt om hur de upplevde 

situationen om att förlora ett barn intrauterint. I Golan & Leichtentritt (2016) artikel tar de 

upp att det var en svaghet att använda sig av mödrar i en begränsad åldersgrupp, de använde 

sig av mödrar i sen 20-årsålder till medel 30-års ålder. Författarna till föreliggande studie har 

inte använt sig av någon åldersbegränsning och detta kan ses som en styrka då resultatet 

grundar sig på upplevelser som mödrar i alla åldrar kan relatera till. 

Författarna har använt sig av artiklar (Lee 2011; Brierley-Jones et al. 2014) som 

inkluderar mödrar som förlorat sitt barn redan i vecka 20+0, trots att intrauterin fosterdöd 

räknas från och med vecka 22 och framåt i Sverige. Detta kan vara en svaghet då författarna 

har valt att ändå använda dessa. I tre av artiklarna (Cacciatore 2010; Cacciatore et al. 2008; 

Lindgren, Malm & Rådestad 2013) framgår det inte under vilken graviditetsvecka de förlorat 

sitt barn. Detta kan ses som en svaghet då författarna inte kan säkerställa vilken vecka de 

förlorat sitt barn i då definitioner av vilken vecka som räknas till intrauterin fosterdöd skiljer 

sig från land till land. Då Cacciatore (2010) och Cacciatore et al. (2008) studier är gjorda i 

USA kan författarna till föreliggande studie bara anta att det är från vecka 20 eftersom att 

definitionen av intrauterin fosterdöd i USA är efter graviditetsvecka 20. I Lindgren, Malm & 

Rådestad (2013) artikel som är gjord i Sverige kan författarna anta att graviditetsveckan är 

efter vecka 22, då definitionen av intrauterin fosterdöd i Sverige räknas från graviditetsvecka 
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22. Lee (2011) hade 9 av 14 deltagare mellan vecka 20 och 24. Det framgick inte vilka av 

mödrarna som var i vilken vecka så det gick inte att skilja dessa åt. I Brierley-Jones et al. 

(2014) artikel var det 6 av totalt 162 som förlorat sitt barn mellan vecka 20 och 23. De skriver 

i artikeln att dessa mödrar inkluderades då de ansåg att de varit med om intrauterin fosterdöd 

och eftersom det inte finns några nationella regler (WHO) vore det kränkande att förneka 

mödrarnas upplevelse. Enligt Van den Bergh & Simons (2009) börjar mödrar känna 

fosterrörelser mellan vecka 18-20 och då sker en stor anknytning till barnet. Författarna till 

föreliggande studie anser att då alla mödrar troligtvis förlorat sitt barn intrauterint efter vecka 

20 så borde man kunna anta att alla mödrar känt fosterrörelser och då påbörjat 

anknytningsprocessen. Upplevelsen av att förlora ett barn intrauterint i vecka 20 och vecka 22 

borde därför inte vara någon stor skillnad. Författarna anser dessa 15 mödrar som förlorat sitt 

barn mellan vecka 20 och 24 inte borde förändra resultatet. I artikeln av Erlandsson et al. 

(2011) hade de mödrar som förlorat sitt barn intrauterint för 51 år sedan. Mödrar som förlorat 

sitt barn för cirka 50 år sedan kan ha betydelse för resultatet då mödravården såg annorlunda 

ut då jämfört med idag. Trots dessa skillnader tidsmässigt efter förlusten så såg vi ett samband 

med hur mödrarna upplevde situationen.  

Artiklarna som använts i föreliggande studie har gjorts i olika länder. Det kan vara en 

svaghet då författarna till den här studien inte kan med säkerhet veta hur mödra- och 

förlossningsvården i respektive länder ser ut. I exempelvis Sun, Rei & Sheus (2014) studie 

från Taiwan beskrivs det att intrauterin fosterdöd är mycket tabubelagt av både familj och 

vården. I resultatet i denna studie upplevde många mödrar att vården var dålig på olika sätt 

samtidigt som många upplevde att vården var bra, detta kan bero på att ämnet inte är 

likvärdigt utvecklat i alla länder.  

 

4.5 Kliniska implikationer 
För att kunna ta hand om mödrar i en sådan utsatt situation krävs det kunskap om hur olika 

människor hanterar förlust och sorg. Alla reagerar olika trots att de upplevt liknande 

situationer. För att få mödrars förtroende och respekt krävs det att man finns där och ser vad 

just de behöver vid det tillfället. Det är ofta osäkerhet som styr vårdpersonal och människor i 

mödrarnas omgivning till att inte våga möta. För att ta tillvara på situationen och lära av den 

menar Travelbee att man ska gå in med ett öppet sinne och våga möta modern. Att ha ett 

fördomsfritt sinne öppnar många vägar till förståelse. Att kunna respektera och 

uppmärksamma enskilda känslor och upplevelser. Att hantera barnet med kärlek och värme 
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trots att det inte lever längre är en positiv egenskap hos vårdpersonalen. För att komma dit 

krävs det mer kunskap om hur man bemöter mödrar i en sådan situation. 

 

4.6 Förslag till fortsatt forskning 
För att utveckla vården av mödrar som förlorat sitt barn intrauterint bör man se helheten. 

Många mödrar var missnöjd med vården och tidigare studier visar att de som jobbar inom 

vården har svårt att hantera intrauterin fosterdöd. Därför bör studier göras med mödrar och 

vårdpersonal om hur stödet till de utsatta mödrarna bör utvecklas för att vården ska kunna 

tillgodo se mödrarnas behov på bästa sätt.  

 
4.7 Slutsats 
Mödrar som upplever intrauterin fosterdöd känner skuld, skam och sorg. De upplever en stark 

känsla av förlust och vet inte vem de är eller vad de skulle göra i den hemska situationen. 

Stort ansvar ligger på vårdpersonalen, hur de baserat på kunskap och erfarenheter guidar 

mödrar som är tvungna att uppleva intrauterin fosterdöd. Vårdpersonalen måste se till att 

mödrarna håller i barnet och skapar minnen för framtiden, då tidigare studier visat att det är 

viktigt för hur mödrarna hanterar förlusten och sorgen. Många mödrar upplevde att 

erfarenheten av vårdpersonalen var negativ, vilket kan tyda på att vårdpersonalen inte är 

tillräckligt förberedd och saknar kunskap i hur de ska bemöta mödrarna.  
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mödrarnas psyke och sociala miljö. 
Mödrarnas erfarenhet består av 
osäkerhet och tvivel.  

Sun, Jui-Chiung; 
Rei, Wenmay; 
Sheu, Shuh-Jen 

Att förstå kärnan och strukturen i 
beslutsfattandet och se fenomen 
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kunskapen och skapar insikt inom 
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patientgrupper. 
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upprördhet eftersom de aldrig väntat 
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inte rädsla för att se de döda barnets 
kropp.  

Brierley-Jones, 
Lyn; Crawley, 
Rosalind; Lomax, 
Samantha; Ayers, 
Susan 
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erfarenheter om att uppleva 
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och dela dem. 

Mödrarnas upplevelser var olika. 
Vissa upplevde att de blev behandlade 
med respekt, värdighet och empati av 
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vänner och arbetskollegor, medan 
andra mödrar inte alls upplevde detta. 
Mödrarna upplevde att intrauterin 
fosterdöd är ett ämne som är 
tabubelagt att prata om. Så de 
upplevde ofta att de var övergivna, 
isolerade och exkluderade. 

Nordlund, Ewa; 
Börjesson, 
Astrid; 
Cacciatore, 
Joanne; Pappas, 
Carissa; Randers, 
Ingrid; Rådestad, 
Ingela 

Att utforska mödrars upplevelser 
efter intrauterin fosterdöd och 
deras interaktion med 
vårdpersonal. 
 

Mödrar upplevde att de blev ledsna 
när de inte fick tillräckligt med stöd 
från sjukvårdspersonal, särskilt i 
samband med att knyta an till barnet. 
De upplevde också besvikelse och 
ilska när personalen förnekade deras 
mödraskap, var likgiltiga eller saknade 
respekt. De kände sig också övergivna 
av personalen.  

Lee, Christina Att beskriva mödrars erfarenhet 
av förlust av sen graviditet, med 
särskild tonvikt på deras 
erfarenheter av vårdpersonal. 

Mödrarna beskrev sin upplevelse av 
intrauterin fosterdöd som oerhörd 
vånda. Dem beskrev vårdpersonal som 
positiv och stödjande. Dock var 
sjukhusets rutiner dåliga och skapade 
missförstånd.  
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Erlandsson, 
Kerstin; 
Lindgren, 
Helena; Malm, 
Mari-Cristine; 
Davidsson-
Bremborg, Anna; 
Rådestad, Ingela 

Att beskriva hur mödrar 
spenderar tiden mellan diagnosen 
intrauterin fosterdöd till 
förlossningen. 
 

Vissa mödrar upplevde att de fick stöd 
som hjälpte dem i situationen. Andra 
upplevde väntan på förlossningen som 
stressande och traumatiserande i en 
redan hemsk situation.  
 

Cacciatore J Att beskriva mödrars upplevelser 
om hur dödföddhet påverkar 
henne som individ och inom 
familjen.  
Har en moders upplevelse av 
intrauterin fosterdöd verkat ha 
långvariga effekter, och vilka 
variabler påverkar sådana 
förändringar? 
 

Intrauterin fosterdöd verkar ha en 
långvarig effekt för deltagarna. Saker 
som påverkade moderns erfarenhet var 
socialt stöd, erkännande av hennes 
förlust, möjligheter till ritualer och 
existentiella känslor som skam och 
skuld. Ökad förståelse och 
psykosocialt stöd hjälpte vissa mödrar 
och deras familjer.  

Murphy, S. Att förstå effekten av förväntat 
föräldraskap för föräldrar som 
förlorat sitt barn under 
graviditeten. 
 

Föräldrar som fått information om vad 
som kan vara skadligt för barnet under 
en graviditet. Mödrarna var angelägna 
om att ta avstånd till beteenden som 
skulle kunna skada barnet under 
graviditeten. 

Ekelin, M., 
Crang-Svalenius, 
E., Nordström, B. 
& Dykes, A.-K. 

Syftet med denna studie var att 
förstå mödrars och deras partners 
erfarenheter och sätt att hantera 
beskedet av att barnet dött under 
graviditetens andra trimester 
 

Förväntansfulla föräldrar som får 
beskedet att barnet inte längre lever, 
hur livet vänder och hur man går 
vidare. Återvända till verkligheten och 
hur föräldrarna sörjer förlusten och 
hur de tar sig tillbaka till livet utan det 
förväntade barnet. 

Cacciatore, J., 
DeFrain, J., 
Jones, K. L. C. & 
Jones, H. 

Denna studie syftar till att 
undersöka hur de föräldrar som 
förlorar ett barn under 
graviditeten uppfattar och klarar 
av barnets död och hur det 
påverkar dem både individuellt 
och som ett par. 
 

Hur sörjande föräldrar uppfattar och 
klarar av förlusten av deras barn och 
hur det påverkar dem som par och 
som individer. Föräldrar sörjer både 
tillsammans och individuellt, de 
kämpar tillsammans för att hitta 
mening med förlusten och hur de ska 
gå vidare.  
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McCreight, S, B. Att låta mödrar få uttrycka sina 
känslor kring förlusten under 
graviditeten och hur de upplevde 
omsorgen från 
omvårdnadspersonalen. 
Konsekvenser av hur 
begravningen ordnas för barnets 
kvarlevor undersöks också. 

Att förlora ett barn under en graviditet 
genererar till känslan av förlust på 
flera olika plan, man förlorar ett barn, 
man förlorar en framtid med barnet 
som man sett fram emot, förlust av 
självkänsla och förlust av 
föräldraskap. I studien tas det även 
upp hur känslorna kring förlusten samt 
hur omvårdnadspersonalen gav sitt 
stöd. Mödrarnas känslor kring 
begravningen av barnets kvarlevor tas 
också under beaktning. 

Ryninks, K., 
Roberts-Collins, 
C., McKenzie-
McHarg, K. & 
Horsch, A. 

Att utveckla bättre förståelse för 
mödrars erfarenheter att spendera 
tid med sin dödfödda bebis, den 
psykologiska inverkan av att se 
och hålla barnet och hur de 
känner om det beslut de fattade då 
för att se deras barn eller inte 
 

Mödrar ser tillbaka på tiden de hade 
tillsammans med sitt dödfödda barn, 
hur de upplevde det då och hur de har 
tagit tillvara på den korta stund de fick 
tillsammans. Alla mödrar som deltog i 
studien kände en oro inför att se 
barnet första gången, många upplevde 
lättnad då de såg att barnet såg 
normalt ut. Stoltheten endast en mor 
kan känna och sorgen som följer då 
barnet inte längre lever. 

Lindgren, H., 
Malm, M., & 
Rådestad, I. 
 

Att beskriva mödrars upplevelser 
om att säga farväl till sitt 
dödfödda barn 
 

Fem olika mönster hittades: onaturligt 
att lämna kvar sitt barn, åka hem 
tomhänt, tillgång till barnet, säkerheter 
och osäkerheter i separationen och att 
släppa taget. Det främsta resultatet var 
att man lämnar inte sitt barn. Det går 
emot modersinstinkten.  
 

 
 


