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Sammanfattning  

Barnmorskan har en central roll när barnet är dödfött. Bemötande och stöd har betydelse för 

sorgeprocessen. Studien beskriver mammors upplevelse av avskedet från sitt dödfödda barn 

vid hemgången från sjukhuset.  

 

Förfrågan fanns på Spädbarnsfondens hemsida och medverkan i studien initierades av 

mödrarna själva. Elva län inom Sverige är representerade. Tjugosex kvinnor som fått ett 

dödfött barn intervjuades. Semistrukturerade frågor användes för en djupintervju som 

analyserades med kvalitativ innehållsanalys.  

 

Studien påvisar mammornas förlust av det förväntade moderskapet. De upplevde samhörighet 

och närhet till barnet med en outhärdlig tomhetskänsla i grunden som återkom under hela 

avskedsprocessen. Övergripande tema ”Moderskapet raseras” framträder i analysen, där tre 

kategorier identifieras; 1. Att känna samhörighet med sitt dödfödda barn. 2. Att hantera 

avskedet. 3. Vägen tillbaka till livet. Mammorna utnyttjade tiden tillsammans med sitt döda 

barn. De fick vara delaktiga och avgjorde själva när det var dags att ta avsked. De behövde 

stöd och hjälp att förbereda sig inför avskedet. 

 

Tydliga, enhetliga riktlinjer med information och omvårdnadsrutiner avseende bemötande och 

vårdtid, bör utformas och finnas tillgängliga på involverade vårdinrättningar. 

 

Nyckelord: Anknytning, anpassning, barnmorska, copingstrategi, dödfödd, hantera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Abstract 

Midwifes has a central role towards women having a stillborn child. Attitudes and support is 

important for the grieving process. The study describes women´s experiences of separation 

from her stillborn child at discharge from hospital.  

 

Request was available at Spädbarnsfondens homepage and their participation was initiated by 

the mothers. Eleven counties in Sweden are represented. Twenty-six women were 

interviewed. Semi-structured questions were used to create a depth interview; they were 

analyzed using content analysis.  

 

The study demonstrates mothers who experienced the loss of the expected motherhood.  They 

experienced the unity and closeness to the child with a base of unbearable emptiness all 

through the separation process. The overall theme “Motherhood ruined” emerged in the 

analysis and three categories were identified; 1. Experience the connection with the stillborn 

child. 2. To cope with the separation. 3. The process back to life. The mothers used the short 

time with their stillborn child. They participated and decide by themselves when time had 

come to say goodbye. They needed help and support to prepare for the separation.  

 

Adequate and uniform guidelines with information and nursing procedures regard refuting 

and care-time should be formulated and available to all involved care-givers. 

 

Keywords: Adaptation, connection, coping, coping strategy, midwife, stillbirth. 
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Bakgrund 

Prevalens   

I Sverige föds cirka 500 döda barn varje år och antalet har inte minskat under de senaste 20 

åren. Sedan 1 juli 2008 definieras intrauterin fosterdöd (IUFD) enligt svensk lag, som en 

gestationsålder av minst 22 fullgångna graviditetsveckor. Om graviditetslängden inte är känd 

anses fostret som barn vid en vikt av minst 500 gram eller 25 centimeter längd 

(Socialstyrelsen, 2010).  

Orsaker  

De bakomliggande orsakerna till fosterdöd i livmodern kan vara parvovirus, 

thyroideadysfunktion, syfilis, cytomegalovirus (CMV), grupp B streptokocker (GBS) samt 

andra infektioner. Det kan även bero på placentaavslossning, olika former av missbildningar 

hos barnet eller navelsträngskomplikationer vilket orsakar fetal syrebrist. Även kvinnans ålder 

utgör en ökad risk för att barnet dör i moderlivet. Sjukdomar hos mamman kan vara en 

bidragande orsak till exempel diabetes, hypertoni och preeklampsi (Silver & Heuser, 2010). I 

10-15 procent av fallen identifieras aldrig orsaken till varför barnet dog i moderlivet 

(Socialstyrelsen, 2009).  

Historik  

Vårdpersonalens synsätt och agerande vid omhändertagandet av dödfödda barn har förändrats 

över tid. För mindre än 40 år sedan bars barnet undan av vårdpersonal direkt efter 

förlossningen. Det bästa för föräldrarna ansågs vara att inte se, röra eller ens tänka på sitt barn 

(Lewis, 1976). Föräldrarnas känslor bedövades med lugnande läkemedel och rådet som gavs 

var att skaffa ett nytt barn så fort som möjligt. När kunskapen kom som visade att kvinnor 

knyter an till sitt barn redan under graviditeten förändrades omvårdnaden av föräldrarna. 

Studier gjorda 1960-1980 i Sverige visade på att många mammor som fött dödfödda barn led 

av psykisk ohälsa som riskerade att bli kronisk då den inte bearbetades. Studier gjorda under 

1990-talet i Sverige visar på en mindre skillnad vad gäller psykisk ohälsa mellan mammor 

som förlorat ett barn i moderlivet och en kontrollgrupp. Denna skillnad kan förklaras med hur 

föräldrarna bemöts idag jämfört med tidigare, de får tid att knyta an och ta avsked från sitt 

dödfödda barn (Rådestad, 1998b). 
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Att få ett dödfött barn  

Mamma-barn kontakt under graviditeten 

Anknytningen mellan mamma och barn etableras redan under graviditeten. Den 

känslomässiga anknytningen definieras i en studie som en önskan att lära känna det nyfödda 

barnet. Ett samspel uppstår mellan mamma och barn när kvinnan upplever glädjen över att 

känna fosterrörelser vilket stärker banden dem emellan (Shieh, Kravitz, & Wang, 2001). 

Maternal fetal attachement (MFA) är en term som används för att beskriva förhållandet 

mellan den gravida kvinnan och hennes ofödda barn. Det innefattar både tiden före barnets 

födelse, då mamman tar hänsyn till barnet hon bär genom att bland annat äta sunt och senare 

under graviditeten strax innan förlossningen då hon ”boar” och förbereder inför barnets 

ankomst (Salisbury, Law, LaGrasse, & Lester, 2003).  

Under och efter förlossningen 

När barnet är dödfött förändras förutsättningarna abrupt. En sorgeprocess påbörjas och 

förväntningar av glädje och lycka blir till sorg och tomhet för föräldrarna (Rådestad, 1998a). 

Utifrån kunskapen om att bandet mellan mamma och barn etableras redan i moderlivet har 

omvårdnaden förändrats vid intrauterin fosterdöd. Idag bekräftar barnmorskan och övrig 

vårdpersonal det dödfödda barnet och föräldrarnas i deras sorg (Rådestad, 2002). 

För ett professionellt omhändertagande ska det dödfödda barnet hanteras på samma sätt som 

vid en förlossning där barnet lever. Barnmorskan sköter om och talar till barnet som till ett 

levande barn och ger föräldrarna kontroll över situationen genom att berätta och ge tydlig 

information om vad som sker. Hon ordnar även så att föräldrarna ges möjlighet och utrymme 

att vara ensamma och får tid att närma sig barnet tillsammans (Rådestad, 1998b; Cacciatore, 

Rådestad, & Frøen, 2008). 

Mötet med det dödfödda barnet 

Synen på omhändertagandet har ändrats och flera studier visar att vikten läggs på mötet och 

närheten mellan föräldrar och barn eftersom det numer anses gynnsamt för sorgeprocessen. 

Mammans förmåga och möjlighet att knyta an till barnet har betydelse för hur hon hanterar 

situationen och sorgeprocessen. Närkontakten mellan mamma och barn tillsammans med stöd 

från barnmorskan stärker anknytningen och känslan av samhörighet (Rådestad, Surkan, 

Steineck, Cnattingius, Onelöv, & Dickman, 2009), vilket även gör att föräldrarna mår bättre 

och sorgeprocessen underlättas (Rådestad, Nordin, Steineck, & Sjögren, 1996; Rådestad, 

2002). I en avhandling av Rådestad (1998a) behandlas betydelsen av att skapa en lugn och 
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tillåtande atmosfär utan påtryckningar efter det döda barnets födelse där mamman kan 

tillbringa så lång tid hon själv önskar med sitt barn. I studien föreslås bland annat att 

barnmorskan skall hjälpa föräldrarna att närma sig sitt barn, ta tillvara minnen av barnet i 

form av en hårlock eller hand- och fotavtryck, spara id-bandet och fotografera barnet både 

med och utan kläder. Mamman är i behov av känslomässigt stöd och författaren 

rekommenderar en minimering av ytterligare psykisk påfrestning. I Rådestads studie framkom 

även att 40 procent av kvinnorna lämnade sjukhuset efter ett dygn. Detta gjorde att deras 

möjlighet att bearbeta händelsen tillsammans med berörd personal blev förhållandevis kort för 

många av dem (Rådestad, 1998a).  

 

Idag har mammorna möjlighet att komma tillbaka och träffa barnet igen tiden fram till 

begravningen. Efter en eller ett par dagar ska mammorna ta avsked från sitt barn.  

Om adekvat stöd och information ges från barnmorskan underlättas sorgearbetet (Rådestad et 

al, 2009) och anknytningen till det döda barnet. Även uppföljande samtal med psykolog och 

förlösande barnmorska visade sig ha en positiv effekt på sorgeprocessen (Säflund, Sjögren, & 

Wredling, 2004). 

Psykiska framtida konsekvenser för mamman 

I Lumley studie (1982) fann de att mammor som tidigt under graviditeten anknöt till sitt foster 

hade färre negativa fysiska symtom efter förlossningen än de som anknutit i ett senare skede. 

En annan studie av Cacciatore et al (2008) har visat att mammor som såg och höll sitt barn, i 

lägre grad lider av ångest- och depressionssymtom. I studien av Cacciatore, Schnebly & Frøen 

(2009) påvisas att mammor som fått dödfödda barn mår bättre psykiskt om de blivit stöttade 

av den närmaste familjen. Stödet kvinnan erhållit från barnmorska, psykolog och olika 

stödgrupper påverkade det psykiska måendet positivt, även om familjens stöd upplevdes som 

det viktigaste.  

Alla mammor i en studie av Cacciatore & Bushfield (2007) berättade att barnets död inneburit 

personliga förändringar för dem. De uttryckte att de upplevde livets skörhet, tog inget förgivet 

längre och uppskattade livet mer. Att få hjälpa andra som genomgått samma sak underlättade 

mammornas egen bearbetning av händelsen och själva sorgeprocessen. 

Mammorna hamnar i en kris- och sorgeprocess som tar lång tid att återhämta sig ifrån. I en 

studie av Säflund & Wredling (2006) framkom att depressiva symtom kvarstår lång tid efter 

händelsen och majoriteten av mammorna var fortfarande sjukskrivna tre månader efter 

förlossningen. Studien av Hughes, Turton & Evans (1999) beskriver den ökade risken för 
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depressiva symtom efter sex och upp till tolv månader efter förlusten av barnet. De tittade på 

sextio mammor som fött ett dött barn efter graviditetsvecka arton. Det fann en väsentligt ökad 

risk för depression vid både sex och tolv månader efter förlossningen.  

Barnmorskans bemötande och stödjande roll 

Barnmorskor som deltar i vårdtiden före, under och efter förlusten, behöver en ökad förståelse 

och kunskap kring hur mammorna upplevde avskedet från sitt dödfödda barn (Rådestad, 

2002). Resultatet från en studie visade att efter beskedet, att barnet dött i moderlivet, var det 

av stor vikt att föräldrarnas inställning och reaktioner togs i beaktande. De skulle om möjligt 

vara delaktiga i beslutet angående när det var dags att inducera och påbörja förlossningen 

(Erlandsson, Lindgren, Malm, Davidsson-Bremborg, & Rådestad, 2011). Mammorna i en 

annan studie upplevde det som positivt om barnmorskan förmedlade och hade en inställning 

där det var lika naturligt att se och hålla sitt dödfödda barn som det hade varit om barnet levde 

(Cacciatore et al, 2008). Barnmorskans delaktighet och funktion är viktig vid intrauterin 

fosterdöd. Det kan leda till ytterligare påfrestning och negativa konsekvenser för föräldrarna 

om hon tillhandahållit bristfällig information, rådgivning och support under sorgeprocessen 

(Parkers, 1977).   

Problemformulering 

Tidigare forskning visar att mammorna som genomgår en vaginal förlossning startar 

sorgearbetet tidigare vid intrauterin fosterdöd, jämfört med de som gör ett kejsarsnitt. 

Mammorna har behov av att se, hålla i och ta hand om barnet. Under vårdtiden erbjuds de en 

möjlighet att ta minnessaker och skaffa sig egna inre minnesbilder för att underlätta 

sorgearbetet.  

Själva avskedet är en del av den långa process som föräldrarna genomgår. Mamman behöver 

stöd från vårdpersonalen genom hela processen både för att möta och ta avsked av sitt 

dödfödda barn. Upplevelsen är tung och mammorna är ytterst sårbara både före, under och 

efterförlossningen och lång tid framöver. Ytterligare erfarenhet och kunskap om 

sorgeprocessen och upplevelsen behövs för att belysa och ge vägledning till barnmorskan i 

hennes/hans arbete. En hjälp för henne/honom att hantera, informera och bemöta mammor i 

den traumatiska händelse som intrauterin fosterdöd innebär. Vid tiden när besked lämnas att 

barnet dött i moderlivet och under förlossningsprocessen samt vid eftervården av mamman 

har barnmorskan en central roll i omvårdnaden där både mamma och barn ska bemötas med 

största respekt. Det kräver stor lyhördhet och kunskap för att kunna hantera och vägleda 
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mammorna på bästa sätt och förmå att skapa en trygg miljö. Där det finns utrymme för 

individuella behov att hantera sorgen och smärtan som det innebär att förlora ett barn.   

Inom sjukvården finns idag inga uppdaterade enhetliga riktlinjer och rutiner för hur 

barnmorskor på bästa sätt ska skapa en miljö som tillgodoser mammornas behov av 

individuellt stöd och information. Det finns begränsad forskning om mammors upplevelser i 

samband med avskedet från det dödfödda barnet. Författarna avser undersöka mammornas 

upplevelse av avskedsögonblicket samt tiden närmast före och efter. 

Syfte 

Studiens syfte är att undersöka hur mammor upplever avskedet från sitt döda barn, i 

anslutning till hemgång från sjukhuset. 

Metod 

Design 

Studien genomfördes med en kvalitativ design där djupintervjuer utfördes av annan forskare 

och data från den studien ligger som grund vid utförandet av denna studie. 

Urval  

Informanterna rekryterades först via två medelstora sjukhus i Mellansverige genom ett brev 

som skickades ut till kvinnor som det senaste året fått ett dödfött barn. För att få ett större 

urval och större nationellt spann så rekryterade forskaren informanter via annons på 

Spädbarnsfondens hemsida, en nationell föräldraförening för de som mist små barn. Det var 

våren 2006 som annonsen lades ut på Spädbarnsfondens hemsida där mammor som förlorat 

ett barn fick anmäla om de var intresserade av mer information angående deltagande i studien. 

Kvinnorna initierade då sitt deltagande i studien av eget intresse. De urvalskriterier som 

användes var att kvinnan skulle ha fått ett dödfött barn på ett svenskt sjukhus. Ett hundratal 

mammor anmälde sitt intresse och ett trettiotal av dem uppfyllde kriterierna för studien. 

Exklusionskriterier var mammor som fått missfall eller förlorat ett barn som varit levande vid 

födseln. 28 mammor bokades för intervjuer men två av dem föll bort utifrån dessa 

bortfallskriterier. Antalet mammor som slutligen intervjuades var 26. 

Mammornas förlossningar ägde rum på flera sjukhus i elva län i Sverige. Samtliga 

förlossningar inducerades och vaginal förlossning förelåg i alla fall utom ett som slutade med 

kejsarsnitt. Kvinnornas ålder varierar mellan 22-41 år. De har förlorat sina barn i 
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graviditetsvecka 30- 42. Sexton kvinnor var förstföderskor och resterande åtta var 

omföderskor.  

Dödsorsaken förklaras i elva fall som oförklarlig, fyra fall beroende på placentaavlossning, 

fyra fall av Grupp-B-streptokock infektion (GBS) varav ett barn även led av fosterskador och 

ett fall vardera av följande: navelsträngskomplikation, E-coli infektion, fosterskada och 

placentainsufficiens. 

Datainsamling 

Intervjuerna genomfördes under åren 2006 och 2007 av annan forskare än författarna till 

föreliggande studie. Deltagaren fick välja plats för intervjun. Tidpunkten för när intervjuerna 

ägde rum varierade från fem veckor till sex år (vid ett tillfälle) efter barnets födelse. 

Intervjutiden varade från femtiotvå minuter upp till två och en halv timme. Kvinnorna 

berättade fritt om sin upplevelse enligt händelsekedjans ordning. Samtalen inleddes och 

avslutades med betoning på mer allmänna ämnen för att underlätta och skapa en avspänd 

intervjusituation. Intervjuerna avidentifierades, kodades samt transkriberades ordagrant.  

Dataanalys 

I föreliggande studie har en sekundäranalys genomförts av materialet med fokus på kvinnors 

upplevelse av avsked från sitt döda barn. Intervjutexterna bearbetas med innehållsanalys 

inspirerad av Lundman & Hällgren-Graneheims upplägg (2008). Varje intervju genomlästes 

ett flertal gånger för att få en helhetsbild av materialet. Domäner som utgör en grovstruktur, 

som är möjliga att identifiera med en låg grad av tolkning, plockas fram ur texten. 

Meningsenheter kondenserades och abstraherades för att sedan kodas. De användes vid 

analysen för att uppnå en högre logisk nivå av materialet beträffande kvinnors upplevelse av 

avskedet från det dödfödda barnet. Utifrån de funna koderna utformas slutligen 

underkategorier och kategorier som sammanställs i löptext med citat från intervjuerna. 

Författarna har valt att med stor försiktighet korta ner citat som används i resultatdelen för att 

förtydliga innehållet, utan att innehållet förändrats eller förlorats. 

Etiska överväganden 

En förfrågan om deltagande och information om studiens syfte föregick medverkan i studien. 

Deltagandet var frivilligt och kunde avbrytas utan motivering om så önskades. All data har 

behandlas konfidentiellt. Annons med förfrågan infördes efter kompletterande godkännande 

från forskningsetiska nämnden vid Högskolan i Dalarna och styrelsen för spädbarnsfonden. 
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Allt material är avidentifierat och kodat. Forskningsetiska nämnden vid Högskolan Dalarna 

godkände studien 2004-08-18.  

Informanterna befinner sig i en ytterst sårbar situation. Intervjuerna genomfördes med respekt 

och försiktighet av hänsyn till kvinnornas belägenhet. De inleddes med ett allmänt samtal för 

att uppnå en avslappnad och trygg atmosfär. Möjligen finns ett terapeutiskt värde för 

mammorna att få sätta ord på och berätta om sin upplevelse. Författarna av föreliggande 

studie har hanterat intervjumaterialet med stor hänsyn och varsamhet. 

Resultat 

Ett övergripande tema framkom vid kondenseringen Moderskapet raseras som användes i 

titeln till föreliggande studie. Under analysen utkristalliserades tre kategorier med 

underkategorier och beskrivs enligt följande.  

Den första kategorin; Att känna samhörighet med sitt dödfödda barn samlar begrepp om hur 

anknytningen till barnet påverkar upplevelsen och mammornas beskrivningar av mötet med 

det döfödda barnet. En vilja att vara tillsammans med barnet genomsyrade mammornas 

skildringar av avskedet. Fyra underkategorier utformades för att samla känslor och 

upplevelser av samhörighet. Första underkategorin Tomhetskänsla vid avskedet blev uppenbar 

och tydlig när mammorna beskrev mötet med det livlösa barnet, de lämnade sjukhuset utan 

barn vilket gav upphov till en fruktansvärd tomhetskänsla. Den andra underkategorin 

beskriver mammornas vilja att vara nära sitt barn, Närheten till barnet. Närheten upplevdes 

som skön även om den lilla barnkroppen var kall. Behovet av att träffa barnet vid upprepade 

tillfällen efter hemgången från sjukhuset resulterar i underkategorin Uppleva närheten till 

barnet igen. Sist under denna kategori ligger Omtanke om barnet vilken omfattar hur 

mammorna upplevde och beskrev en önskan att vilja väl och att barnet skulle ha det bra. De 

ville bära med sig en fin bild av barnet innan det förändrades för mycket.  

Den andra kategorin; Att hantera avskedet omfattar tiden när mammorna precis ska lämna 

barnet, hur de uppfattade tiden på sjukhuset och de olika rum inom sjukhuset som barnet 

vilade i. Här resulterade kondenseringen i tre underkategorier. Underkategorin Införstådd i 

processen på sjukhus inkluderar hur mammorna uppfattade erhållen information eller vilka 

förutfattade meningar de hade om andra instanser (för att nämna några; patologavdelningen 

och kapellet som är kyrkans rum) inom sjukhuset. Även vilken kunskap de hade angående vad 

som skedde med barnet under tiden fram till begravningen. Den andra underkategorin 

omfattar hur mammorna beskrev bemötandet från barnmorskor och övrig personal vid 
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avskedet Uppleva sig betydelsefull. När de gick ut från sjukrummet och lämnade barnet för att 

åka hem mötte de andra nyblivna föräldrar, vilket skapade rädsla och frustration över hur 

orättvist livet är. Dessa beskrivningar samlas i den sista underkategorin Rädsla och hänsyn 

inför mötet med andra nyblivna föräldrar. 

Under den tredje och sista kategorin; Vägen tillbaka till livet samlas upplevelserna av hur 

mammorna hanterade omvärlden. Även hur sorgeprocessen påverkade dem och hur de hittade 

vägar för att få tillbaka livsgnistan. De beskrev hur de kunde ta emot och bemöta stödet från 

anhöriga. Sorgen tog sig olika uttryck och de mötte och hanterade omvärlden utifrån sin egen 

förmåga och sina egna behov vilket sammanställs under Stöd från omgivningen. Slutligen 

sammanställs mammornas varierande strategier och förmåga att hantera och handskas med 

vardagen under Strategier för att klara vardagen. 

 

Att känna samhörighet med sitt dödfödda barn  

Tomhetskänsla vid avskedet  

För många mammor upplevdes tiden innan avskedet som att de befann sig i ett chockartat 

tillstånd. De upplevde en bedövande outhärdlig känsla och beskrev den som att vara i ett 

vakuum eller i en bubbla. De förväntade sig ett levande barn men det var istället tomt 

”ingenting i magen och det var ingenting utanför”, i deras magar som alldeles nyligen burit ett 

litet barn och utanför där mammornas längtande famnar väntade. Denna tomhet skapade en 

overklighetskänsla. Mammorna uttryckte också att de i denna situation inte kunde tänka klart 

och därmed inte heller var fullt ut närvarande. Mammorna beskrev även det ”onaturliga” i att 

som mamma behöva lämna sitt barn: 

 

”Det var ju hemskt, fy usch och lämna, nej fy det var ju hemskt, man lämnar ju inte sitt barn 

bara. Det var ju helt, helt onaturligt, totalt. Det var ju fruktansvärd ångest, det var det ju.” 

(17) 

 

Många mammor beskrev sitt känslomässiga tillstånd vid avfärden från sjukhuset som 

overkligt och outhärdligt. Upplevelsen var ogripbar och gjorde att mammorna upplevde det 

som att ”inget hänt”, de förträngde verkligheten. Det fanns en normativ bild hos mammorna 

om det värsta scenariot de kunde föreställa sig. Den att det var onormalt och inte friskt att 

lämna sina barn. De beskrev hur personalen tog barnet och att de själva lämnade avdelningen 

tomhänta ”med väskor och inget annat”. En mamma beskrev sin upplevelse på följande sätt: 
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”Sen åkte vi hem då och usch att gå ut från lasarettet och inte ha ett barn med sig, jag gick 

där med vissna blommor och en ryggsäck.” (3) 

 

Mammorna hade ständigt barnet i sina tankar. De kände att de övergav barnet som fick ligga 

ensamt kvar ”nu ligger hon själv”, medan de själva måste gå därifrån. En del mammor 

beskrev sina känslor efter att de lämnat barnet som ”konstiga”, andra mammor beskrev att de 

bröt samman emotionellt: 

 

”Sen när de kört iväg, jag var jätteledsen då, ja det var klart, vi låg i sängen en stund, sen 

fick jag nåt utbrott, jag lade mig på golvet och bara skrek.” (21) 

 

Närheten till barnet  

Flera mammor beskrev en önskan att vara just ”mamma”, de ville vara nära ta hand om och 

ha fysisk kontakt med barnet. Det var en mänsklig instinktiv handling de gav uttryck för. De 

flesta mammor upplevde sig delaktiga i omvårdnaden av barnet och de kunde ta vara på de 

tillfällen och den tid som fanns till deras förfogande. Mammor uttryckte att ”enda gången” de 

fick ”köra” sina barn i vagn var betydelsefull av den anledningen att de kände sig som 

föräldrar när de gjorde det. Dessa handlingar var för mammorna betydelsefulla och bekräftade 

dem i deras mammaroll. En mamma uttryckte sig så här:  

 

”Men gud vilken mamma jag är som inte tar på sitt barn en mössa när han går ut…” (5) 

 

Den tid av närhet mammorna haft tillsammans med barnet upplevdes som viktig och beskrivs 

av många mammor i samband med avskedsprocessen. Flera mammor kände att allt de fick 

göra och all tid de fick umgås med barnet gav dem styrka och påverkade deras förmåga att till 

slut förmå sig att lämna och ta avsked. Mammorna uttryckte att ”stunden infann sig” till slut:  

 

”Så jag gick in i det kalla rummet och sedan stod jag där och tittade på henne i några timmar 

innan jag bestämde mig att jag skulle åka hem.” (26) 

 

Mammorna beskriver att det var oåterkalleligt och de kunde inte slippa undan avskedet. Några 

var ångerfyllda över att de inte tog vara på tiden bättre och höll i barnet de få timmar och 
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dagar de hade tillfälle till det. De beskrev en rädsla inför att vara nära barnet när 

kroppsvärmen falnat och barnet inte längre var som förut ”inte densamme” vilket gjorde att de 

skyndade på avskedet. Den sista stunden beskrevs som ”det värsta” av allt, mammor upplevde 

att de kommit fram till ”stängda dörrar” de tilläts nu inte följa och vara tillsammans med sitt 

barn längre. Några kände det som att andra människor bestämde när de måste släppa taget om 

barnet. Detta beskrivs av en mamma när hon kom till patologavdelningen som att: 

 

”Det var tyngre än själva förlossningen…”(10) 

 

Uppleva närheten till barnet igen  

Mammorna upplevde en motvilja mot att lämna sjukhuset och sitt nyfödda döda barn. Det 

kändes ”definitivt” och slutgiltigt, men det fanns fortfarande en möjlighet för dem att 

återvända och träffa barnet. Flertalet hade fått information om detta innan avskedet. Många 

mammor uttryckte att de hade behov av att se, möta och hålla barnet ytterligare en stund. De 

sköt upp det definitiva avskedet. Mammorna beskrev att de valde att åka tillbaka till sjukhuset 

för att besöka barnet en eller flera gånger efter utskrivningen. Det var ”skönt” för dem att 

känna att de ”gjort allt” de kunnat för sitt barn innan de släppte barnet ifrån sig vilket beskrevs 

av flera mammor. Informationen de fick av barnmorskan, att de kunde ta hem barnet om de så 

önskade, underlättade separationen för flera mammor. En panikartad känsla infann sig och en 

mamma beskrev att hon inte kunde lämna, hon tog till slut med sig barnet hem: 

 

”… jag kunde inte åka hem först, nej men gud ska jag lämna honom här på avdelningen… Ja, 

vi tog hem honom sedan.” (5) 

 

Omtanke om barnet  

Många mammor upplevde att de hade kunnat stanna hos barnet hur länge som helst om de 

själva fått styra. Tanken på att skiljas från barnet beskrevs av mammor som ”sinnessjukt” och 

otänkbart att ens föreställa sig. Mammor uttryckte att om de kunnat så skulle de ”stannat 

tiden” och varit tillsammans med sitt barn utan att någonsin lämna det. För att ”behålla 

stunden” och undvika avskedsögonblicket drog de ut på tiden men av omtanke om barnet 

insåg de att de måste ta steget. Mammor beskrev tankarna kring avskedet: 
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”Jag har gjort allt jag kan nu. Nu har jag varit hos henne och ja, jag kände att det fick vara 

bra. Det var nog liksom.” (26) 

 

De gav uttryck för en omvälvande känslostorm där omsorgen och anknytningen till barnet var 

komplicerad eftersom tiden med barnet var så begränsad. Mammor beskrev en sorglig men 

påfallande klarsynthet när de uttryckte att barnet ”förändrades” eller att de ”ville bevara” 

minnesbilden av ett varmt rosigt barn när det var som ”finast”. Omtanken om barnet kunde 

också i denna situation förvandlas till ett avståndstagande från barnet. Mammorna tampades 

med motstridiga känslor att vilja väl men samtidigt inse verklighetens faktum. En känsla av 

att vara ”grym” mot barnet men vilja att det skulle ”må bra” uttrycks av flera mammor. Detta 

skapade en acceptans hos mammorna inför det förestående och oundvikliga avskedet. Deras 

omtanke och naturens gång som förändrade barnet gjorde att det till slut inte återstod några 

andra alternativ för mammorna än att lämna barnet. Flera mammor uttryckte att deras tid på 

sjukhuset begränsades av insikterna de besatt, de insåg att de inte kunde stanna på sjukhuset i 

all evighet. Avskedet och sorgen när de lämnar barnet beskrevs som det mest ”fruktansvärda” 

och ”outhärdliga” de varit med om. De ”ville inte lämna” barnet, de ville ta det med sig hem: 

 

”Det var hemskt att veta att man aldrig mer skulle se honom. Man ville ju ta med honom 

hem.” (6)  

 

Att hantera avskedet  

Införstådd i processen på sjukhuset  

Flera mammor beskrev att stödet och informationen de fick av barnmorskan underlättade och 

banade väg för en bättre förståelse av allt som skedde omkring dem och deras barn. 

Informationen kändes lugnande om den gavs vid rätt tillfälle och på ett respektfullt sätt. De 

fick ta den tid de behövde, det var ”ingen brådska” och de kunde själva få avgöra om de ville 

träffa barnet igen. 

Några mammor beskrev att de inte visste vad som skulle ske med barnet under 

sjukhusvistelsen och hur det gick till på olika avdelningar där barnet hamnade. De var oroliga 

och rädda ”att lämna ifrån sig” barnet till okända och därmed också skrämmande instanser 

inom sjukhuset. Det var ”tungt” att inte veta vad som skulle ske och det skapade känslor av att 

inte bli respekterad och att ”vara i vägen” för de andra patienterna eller för personalen. 

Förutfattade och felaktiga uppfattningar om mer okända avdelningar på sjukhuset fick fritt 
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spelrum i mammornas fantasi när informationen var bristfällig. Patologavdelningen beskrevs 

av flera mammor som en otäck och skrämmande plats för deras barn att hamna på:  

 

”Det är nog att man har en målad bild på hur det ser ut och att det känns så kalt och 

främmande.” (9) 

 

Uppleva sig betydelsefull  

Det var betydelsefullt för mammorna att känna sig förstådda och sedda av barnmorskan. 

Olustkänslor och oro uttrycktes av flera mammor när de upplevde att ingen tog sig tid med 

dem och barnet, ”ingen svarade på ringningen” de blev inte bekräftade och sedda. Det 

beskrevs av en mamma som följande: 

 

”Vi hade lagt [barnet] på förlossningssängen och så en kudde utanför och det som hade varit 

bäst var om någon hade kommit in. Jag är mest besviken på att ingen tog sig tid att visa den 

respekten och ta hand om [barnet] och att han har det bra.” (19) 

 

Det var flera mammor som upplevde att avskedet underlättades om det fanns en barnmorska 

som ”kunde sköta resten” och tog sig an barnet när de själva lämnade avdelningen. Personen 

som tog hand om barnet skulle vara någon de litade på och kände sig trygga med. Ett 

känslomässigt samspel med barnmorskan upplevdes som ett stöd. Mammor uttryckte att det 

var ”skönt att de kunde gråta med oss” när de beskrev relationen till barnmorskan. Att låta 

avskedet ta sin tid och inte känna sig forcerad fram till ett snabbare uppbrott från barnet 

uttrycktes av flera mammor och upplevdes som en viktig del i avskedsprocessen. 

Barnmorskan gav i vissa fall dubbla budskap och tvetydig information vilket skapade 

osäkerhet hos mammorna. Det tillsammans med den begränsade tid mammorna hade med 

barnet gjorde att flera mammor upplevde sig pressade av barnmorskan eller annan personal att 

lämna ifrån sig sitt barn tidigare än de själva önskat. 

 

Rädsla och hänsyn inför mötet med andra nyblivna föräldrar  

Livet utanför ”bubblan” blev påtagligt för första gången då mammorna stötte ihop med andra 

nyblivna föräldrar i korridoren på väg hem. Promenaden från sjukrummet till bilen beskrivs 

med blandade känslor och ordalag av mammorna. Några av dem uttryckte ett starkt obehag 

medan andra knappt var medvetna om omvärlden på sin korta promenad till bilen. Flera 
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mammor reagerade starkt på mötet med omvärlden och det tog sig uttryck genom aggressiva 

och destruktiva tankar. Detta beskrivs av en mamma som var ”rädd att skrämma” dem om 

hennes ”döda barn syntes” i vagnen ute i korridoren, medan en mamma fullständigt tappade 

kontrollen på vägen ut och beskrev hur hon tänkte: 

 

”Gulliga små föräldrar… de stod i hissen och ´uhhh´. Jag tänkte att jag skjuter er med en 

hagelbössa, men det gjorde jag ju inte…” (4) 

 

Vägen tillbaka till livet  

Stöd från omgivningen  

Mammorna berättade att de ville komma tillbaka till livet önskade och längtade till att allt 

skulle återgå och bli ”som vanligt” igen. Några av mammorna uttryckte att de ville vara 

ensamma och undvek omgivningen, stängde dem ute. De beskrev en känsla av att inte kunna 

ta in andra i sorgen utan de behövde ”landa” i sin egen takt, få egen tid att smälta allt som 

hänt. Mammor beskrev skiftande och individuella behov av stödet den första stunden hemma. 

En mamma beskrev ett avståndstagande: 

 

”Min faster ringer och pratar med mig och erbjuder sig att göra något och vad fan ska ni 

göra? sa jag till henne. Det finns ingenting… Jag vill inte prata med någon.” (4)  

 

Medan andra mammor upplevde det motsatta att de hade ett stort behov av stöd och närvaro 

av anhöriga. Mammor beskrev att deras vänner försvann under den här perioden. Det var svårt 

för vännerna att bemöta sorgen, de visste inte vad de skulle säga till mammorna som förlorat 

ett barn. Sorgen och frustrationen hos mammorna tog sig olika uttryck. Några beskrev att 

”ilskan” var svår att tygla och gav sig till känna under lång tid efter barnets död. En mamma 

upplevde en ”kris” vid hemkomsten, hon beskrev följande:  

 

”Det var just när jag kom hem, det var då det brast för mig. För då kände jag att då kom man 

hem, hade lämnat henne…” (14) 

 

Anhöriga och andra i mammornas omgivning erbjöd stöd vilket togs emot i olika utsträckning 

utifrån mammornas individuella behov. Stödet från maken beskrevs som ett sätt att ”få vara 
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ensamma och kunna reagera ut” för att förstå vad som hänt. Det var ”viktigt” och 

betydelsefullt. Närheten till maken beskrevs av en mamma som följer: 

 

”Man ville ligga i fosterställning hela tiden. [Maken] och jag vi var som siamesiska tvillingar 

å vi satt å höll i varandra och höll om varandra i soffan eller i sängen och bara låg å höll om 

varandra.” (7) 

Strategier för att klara vardagen  

Hur mammor bearbetade förlusten av barnet uttrycktes på varierande sätt. Barnmorskan 

kunde ytterligare hjälpa till genom att ge information och tillhandahålla en bok där föräldrar 

som tidigare förlorat sina barn skrivit ner sin berättelse. Mammor beskrev hur ”skönt” det var 

att få dela upplevelsen med andra som genomgått liknande upplevelser av att förlora ett barn. 

Flera mammor upplevde att saker inköpta till barnet innan förlossningen var en smärtsam 

påminnelse om det de förlorat. De plockade därför undan barnsakerna direkt vid hemkomsten 

eller bad någon annan göra det innan de kom hem. Mammor uttrycker att de kunde skingra 

tankarna genom olika praktiska göromål vid ankomsten till hemmet vilket hjälpte dem att 

hantera tomhetskänslan.  

Många tankar och funderingar rusar runt i mammornas huvud, det var tomt och samtidigt 

kaotiskt. De kom på sig själva med att fundera om det överhuvudtaget var möjligt att få ett 

biologiskt barn efter detta. Det konstaterades av en mamma att det inte var någon 

”självklarhet”, vilket ”tryckte” henne väldigt. 

Andra mammor beskrev att de var i ”chock” men försökte hantera situationen genom att sätta 

upp egna små ”delmål”, ta ett litet steg i sänder. De konstaterade i efterhand att det tog ”lång 

tid” att ”starta livet igen” och innan de kunde återgå till det ”normala”.  

Diskussion 

Sammanfattning  

Denna studie påvisade att mammorna upplevde en förlust av det förväntade föräldraskapet. En 

stor tomhetskänsla är genomgående under hela avskedsprocessen. I avskedet ingick att möta 

och knyta an till sitt dödfödda barn, vilket föreliggande studie påvisade. De flesta mammor 

upplevde en stark samhörighet och närhet till sitt barn som de tog vara på efter bästa förmåga. 

Omtanken om barnet inverkade på hur mammorna förmådde hanterar avskedet. De upplevde 

sig som mammor och agerade naturligt så som mammor gör. Alla mammor agerade utifrån att 
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de önskade sitt barn det allra bästa. De beskrev ett outhärdligt motstånd mot att lämna sitt 

barn, det kändes helt onaturligt och de upplevde att de övergav barnet. Mammorna kände 

själva när det var dags att lämna barnet och åka hem, i första hand av hänsyn till barnet som 

förändrades snabbt. För att klara det på ett så bra sätt som möjligt behövde mammorna stöd 

från barnmorska och anhöriga i olika omfattning och tydlig information i väl avvägd takt för 

att om möjligt underlätta avskedet. 

Resultatdiskussion 

Avskedet från det döda barnet skedde vid hemgången från sjukhuset i samtliga fall i denna 

intervjustudie. Flera mammor besökte barnet ett flertal gånger efter hemgången från sjukhuset 

fram till begravningen som är att betrakta som det slutgiltiga avskedet. I Cacciatore & 

Bushfields studie (2007) framgick att upplevelsen av att föda ett dött barn ger en komplex, 

känslomässig och långvarig sorg och det är en hård kamp för att hitta tillbaka till livet. Stödet 

efter förlusten är enormt viktig för att hantera sorgen och ta sig vidare. Förlusten av ett barn 

har beskrivits som den mest krävande av alla förluster (Kleber & Brom, 1992). 

Att känna samhörighet med sitt dödfödda barn 

Mammorna i föreliggande studie upplevde tomhet vid tiden kring avskedet. Bilden av att en 

dag komma hem med ett levande barn slås i spillror, hela moderskapet omkullkastades. Det 

var inte det här de var inställda och förberedda på, att komma hem tomhänta. I en amerikansk 

studie upplevde mammorna hemkomsten som starten på en väldigt svår period (Schaap, 

Bruinse, Wolf, Barkhof-Van De Lande, & Treffers, 1997).  Mammorna upplevde en förlust av 

framtiden, förlorad självbehärskning, identitet och förväntat föräldraskap (McCreight, 2008). 

 

Genom att återkomma och träffa barnet igen förlängs avskedsprocessen. Det var endast en 

mamma i studien som tog hem sitt barn, endast två mammor uppgav att de fick information 

om att de kunde ta med barnet hem. Ingen forskning finns på hur det påverkar sorgeprocessen 

och avskedet när barnet följer med mammorna hem. Men alla mammor bör få information om 

att det är tillåtet att ta med barnet hem och de ska erbjudas den möjligheten (Rådestad, 2002).   

 

Studien visade att mammorna använde tiden tillsammans med barnet så bra de förmådde. 

Genom det oundvikliga avskedet tvingades mammorna att avstå från närheten till sitt barn. I 

några fall upplevde mammorna att barnmorskan gav bristfällig information vilket skapade 

förvirring och oro. 
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Med stöd och uppmuntran från vårdpersonal ökar chansen att mammorna håller i barnet, 

vilket underlättar sorgearbetet enligt studie av (Rådestad et al, 2009). Föreliggande studie 

påvisade att det fanns en vilja att vara nära sitt barn och det avspeglade sig i hur mammorna 

var delaktiga i omvårdnaden. Närheten påverkades av hur de blev mottagna och bemötta av 

omgivning, personal och anhöriga. Även om de fick en möjlighet att vara delaktiga och om de 

kände sig sedda. De tillbringade i de flesta fall i föreliggande studie så lång tid de önskade 

tillsammans med barnet. Vilket även har påvisats i annan studie där kvinnorna som 

tillbringade tid med barnet utifrån sitt eget behov hade en lägre risk att utveckla en depression 

sex månader efter förlossningen (Surkan, Rådestad, Cnattingius, Steineck, & Dickman, 2008).  

 

Alla mammor i föreliggande studie, utom en, ville vara nära och tog barnet till sig. De hade 

stora svårigheter och brottades med motstridiga känslor inför, under och efter avskedet. En 

mamma vill inte skiljas från sitt barn, det är en otänkbar tanke. En tidigare studie av Muller 

(1990) påvisade att anknytningen till barnet sker redan under graviditeten och att det 

påverkade avskedsprocessen. Den prenatala anknytningen definierades där som en unik 

känslomässig relation som utvecklas mellan mamma och foster. Rådestad (2002) beskriver i 

sin avhandling vikten av balans mellan att inte pressa eller vägleda föräldrarna för hårt utan 

individanpassa stödet för att förmå mammorna att se och hålla i sitt dödfödda barn. Hon 

menar att det fanns de som i efterhand ångrade att de trots övertalningsförsök från personalen 

avstod från att se sitt barn. Men att det knappt är någon förälder som i efterhand ångrar att de 

sett sitt dödfödda barn.  Det är inte bara mammorna som har starka känslor för barnet utan det 

påverkar naturligtvis även papporna känslomässigt när de håller i barnet, vilket en studie av 

Säflund & Wredling (2006) visade.  

Att hantera avskedet  

Mammorna bör ha fått en rimlig möjlighet att fatta egna beslut och vara väl förberedda inför 

avskedet genom den information de erhållit. Trulsson & Rådestad (2004) beskriver vikten av 

att personal inom sjukvården uppmanar föräldrarna att tillbringa så mycket tid som möjligt 

tillsammans med barnet. Många kvinnor i deras studie tyckte att de hade fått för lite tid 

tillsammans med barnet och att de inte fick tillräcklig information om vad de kunde göra och 

på vilket sätt. Informationen bör ges både muntligt, skriftligt och tydligt eftersom föräldrarna 

bara har några dagar på sig att möta sitt barn och säga farväl, samtidigt som de ska samla så 

många minnen som möjligt. 
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Föreliggande studie visar att modersinstinkten gör sig gällande och mammorna kämpar med 

motstridiga känslor inför avskedet. Där rädsla och ett starkt motstånd mot att lämna, eller som 

flera uttryckte sig, överge barnet präglade hur de hanterade avskedet. Även här visade det sig 

att behovet av information och stöd var viktigt. Att mammorna visste att de hade tillgång till 

en barnmorska som avsatt tid för dem och fanns tillgänglig när de så behövde, gav mammorna 

en känsla av att vara betydelsefulla och sedda. 

 

Resultatet i föreliggande studie visade också att känslor av skam, frustration och rädsla yttrar 

sig i oregerlig ilska vid mötet med andra nyblivna föräldrar. Möjligen hade det kunnat 

avhjälpas med information och stöd till mammorna. Resonemanget stöds av de Montigny, 

Beaudet & Dumas studie från (1999) där vikten av information om omgivningens reaktioner 

framkommer. 

Vägen tillbaka till livet 

Behovet av avskildhet och ensamhet för att kunna sortera tankar, landa och förstå vad som 

hänt, var återkommande reflektioner hos mammorna i föreliggande studie. Det fanns 

individuella behov gällande ensamhet, vilket framkommer i studien då endast några få 

mammor beskrev ett behov av nära kontakt med sina närstående. Flera beskrev att relationen 

och närheten till maken var viktig vid avskedet och i sorgeprocessen.  

 

Under graviditeten ökade kvinnans behov av nära personliga anknytningar, speciellt till 

partnern (Colman & Colman, 1974; Rubin, 1984). Kvinnans och mannens relation påverkar 

graviditeten positivt (Grossman, Eichler, & Winickoff, 1980)… och även anknytningen till 

fostret (Cranley, 1984; Mercer, Ferketich, May, DeJoseph, & Sollid, 1988; Weaver & 

Cranley, 1983). En annan senare studie visade resultatet att socialt stöd och kontroller under 

graviditeten har måttlig effekt på hur mammorna hanterar förlusten av barnet (Yarcheski, 

Mahon, Yarcheski, Hanks, & Cannella, 2009).  

 

Att dela erfarenheter med andra som förlorat sitt barn, bidrog positivt till bearbetningen vilket 

påvisades i föreliggande studie. Även Rådestad (2002) behandlade detta i en studie där hon 

beskrev vikten av att det finns föräldraföreningar, stödgrupper och möjligheter att möta andra 

i samma situation. Föreliggande studie stärks av resultatet från Cacciatore & Bushfield (2007) 

där 39/47 mammor upplevde stödgrupper och mötet med andra drabbade föräldrar som det 

mest betydelsefulla stödet. Även mammornas behov av socialt och andligt stöd för att kunna 
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gå vidare påvisades tydligt i samma studie. I ytterligare en studie visade det sig vara 

betydelsefullt att vårdpersonalen gav information och kunskap till föräldrarna angående vilka 

tillförlitliga stödorganisationer som fanns tillgängliga (de Montigny et al, 1999).  

 

En mamma i föreliggande studie upplevde att hon förlorade vänner under sorgeprocessen. 

Omgivningen kan uppleva svårigheter att hantera och möta mamman, de har inte verktyg för 

att bemöta den svåra sorgen och känner sig rädda att göra och säga fel. I studien av  

de Montigny et al (1999) beskrivs vikten av att sjukvårdspersonalen informerade föräldrarna 

om omgivningens förväntade reaktioner och vad de beror på. Enligt en äldre studie som gjorts 

fann de att vad omgivningen inte förstod var att barnet hade varit en del av mamman ända 

sedan konceptionen. Hon hade kommit att känna barnet på ett sätt som ingen annan (Pepper & 

Knapp, 1980).  

Metoddiskussion  

Mammorna har själva tagit initiativ, via annons, till intervjuerna vilket kan ha påverkat 

resultatet. Populationen är relativt liten i föreliggande studie vilket är en svaghet. Styrka i 

processen är att inget väsentligt från intervjumaterialet har utelämnats. Följdfrågor under 

själva intervjusituationen förtydligar och fördjupar belysningen av mammornas upplevelse. 

Djupintervju är en flexibel och kvalitativ metod där individen tillåts komma till tals (Kvale, 

1997). Den är nyansrik och ger ingående, omfattande förklaringar av mödrarnas reaktioner 

och handlande.  

 

Intervju nummer 2, 8 och 23 föll bort ur analysen (3/26); ett inspelat band hade förstörd 

ljudkvalité och två intervjuer innehöll inte beskrivningar av avskedet från barnet. Intervjuer 

som behandlades i studien var till antalet 23. Bortfallet var enligt författarna av mindre 

omfattning och anses därför inte påverka studiens trovärdighet.  

 

Författarna har, tillsammans och enskilt, genomläst intervjumaterialet ett flertal gånger och 

transkriberat tio av de inspelade intervjuerna. Meningsbärande enheter identifierades och 

därur kondenserades meningsenheter. Utifrån de kondenserade meningsenheterna har koder 

urskilts och grupperats. Koderna består av upplevelser och känslor som mammorna beskrev 

och de ligger till grund för underkategorier. Ytterligare genomläsning av citaten utfördes och 

koderna justerades i samråd med handledare för att sedan omarbetas till nya underkategorier. 

Mer övergripande kategorier utarbetades från underkategorierna och även dessa omarbetades 
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och justerades efter ytterligare genomläsning och i diskussion med handledare. De slutgiltiga 

kategorierna redovisas i resultatsammanställningen. Ett gemensamt tema utkristalliserades, 

Moderskapet raseras, och används i titeln till studien. Presenterade citat i studien lyfter fram 

mammornas upplevelser och möjliggör för läsaren att jämföra resultatet med 

intervjumaterialet. Utsnitt av kondenseringsprocessen presenteras i tabellform och ger en 

tydlig överblick. Analysmetoden möjliggör en bedömning av studiens trovärdighet (Lundman 

& Hällgren-Graneheim , 2008). 

 

Svagheter gällande överförbarhet kan härledas till att det fenomen som studeras är ett 

svårhanterligt ämne då det präglas av kaos och overklighetskänslor. I den utsträckning 

händelsen möjliggör en verbalisering kan det uppstå svårigheter vid analysen då fenomenet 

rör sig på flera olika nivåer (Rönnmark, 1999). De minnesrelaterade problem, som uppstår när 

lång tid förflutit mellan händelse och intervju, minskar möjligheten att identifiera de fenomen 

som förekommit (Polit & Beck, 2006). Ett möjligt problem är att informanternas berättelser 

inte utvecklas tillräckligt (Thomsson, 2002). Författarna till föreliggande studie har inte 

utarbetat och genomfört intervjuerna, vilket utgör en svaghet. Ett möte med informanterna 

skulle möjligen ha fördjupat förståelsen för mödrarnas reaktioner, känslor och agerande. 

 

Fördelar med kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats är att analysmetoden fokuserar på 

tolkning av text och kan anpassas till studiens syfte och datamaterial, den utgår från 

forskarnas erfarenheter och kunskap samt ger ett sammanhängande och äkta resultat 

(Lundman & Hällgren-Graneheim , 2008).  

 

Tre nära vänner och släktingar till en av författarna har under en tjugoårsperiod förlorat barn 

genom intrauterin fosterdöd, vilket utgör en viss förförståelse för materialet. Båda författarna 

arbetar som sjuksköterskor och har erfarenhet av att möta människor i kris. Kännedom och 

erfarenhet inom den egna yrkeskulturen är en fördel vid bedömning och tolkning av specifika 

skeenden och situationer (Henriksson & Månsson, 1996), i det här fallet förlossningsvård och 

krishantering.  

Slutsatser  

Det är betydelsefullt att mammorna själva får vara delaktiga i besluten och att de får tid 

tillsammans med det döda barnet. De upplever att de överger barnet och det bör finnas en 
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person att lita på och som tar vid när mamman lämnar. Det är positivt att mammorna i 

föreliggande studie tar stor del och söker utnyttja den begränsade tid de har med barnet.  

Oroväckande är att personalen i några fall inte förmår hantera och ge tydlig information till 

mammorna. Endast en mamma tar hem sitt barn och detta kan möjligen förklaras genom att 

informationen brister eller så är det så att de flesta väljer att inte ta barnet med sig hem för att 

det känns konstigt eller av rädsla för vad omgivningen skall tycka. Det troliga är att det även i 

detta fall är individuellt betingat utifrån mammans behov. Individuella önskemål vad gäller 

närhet och tid tillsammans med barnet bör beaktas med stor försiktighet av omgivning och 

vårdpersonal.  

Kliniska implikationer 

Tydliga och enhetliga riktlinjer och omvårdnadsrutiner bör utformas och finnas tillgängliga på 

alla vårdinrättningar som möter föräldrar som förlorat ett barn i moderlivet (intauterint). 

Information om olika relevanta stödgrupper bör ingå i rutinerna. Att ta del av och delge sina 

upplevelser i skrift är ett positivt exempel från föreliggande studie för andra vårdinrättningar 

att ta efter.  

Förslag till vidare forskning 

Intressant fortsatt forskning vore att göra kvalitativa studier där man tittar på hur mammorna 

som tar hem sitt dödfödda barn upplever tiden med barnet. Påverkar det sorgeprocessen och 

avskedet? Hur bemöter mammorna anhöriga och omgivning i denna situation?  

  

Att göra kvalitativa intervjustudier med papporna, för att undersöka hur de upplever 

sorgeprocessen för att bredda kunskapen. Det vore även intressant att titta på vilket stöd 

föräldrarna förmår att ge varandra i relationen och vilket stöd pappan erbjuds idag.  

 

Det vore även av intresse att göra intervju och enkät studie med barnmorskor i hela landet 

angående deras upplevelser vid intrauterin fosterdöd och vilket stöd de får genom riktlinjer 

och rutiner som finns på avdelningen? Vilket stöd får de efter en arbetsdag där de mött 

mammor som fått dödfödda barn på förlossningen och inom mödravården? 

 

  



   

  21 

Referenser 
 

Cacciatore, J., & Bushfield, S. (2007). Stillbirth: The Mother´s Experience and Implications 

for Improving Care. Journal of Social Work, 3(3), 59-79. 

 

Cacciatore, J., Rådestad, I., & Frøen, F. J. (2008). Effekts of contact with Stillborn Babies on 

Maternal Anxiety and Depression. Birth 35:4, 313-320. 

 

Cacciatore, J., Schnebly, S., & Frøen, F. J. (2009). The effect of social support on maternal 

anxiety and depression after stillbirth. Health and Social Care in the Community, 167-

176. 

 

Colman, D. A., & Colman, L. (1974). Pregnancy as an altered state och consciousness. Birth 

and the Family Journal, 1, 7-11. 

 

Cranley, M. S. (1984). Social support as a factor in the developement of parents´attachement 

to their unborn. Birth Defects: Original Article Series, 20, 99-124. 

 

de Montigny, F., Beaudet, L., & Dumas, L. (1999). A Baby Has Died: The Impact of Perinatal 

Loss on Family Social Networks. Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal 

Nursing, 28:2, 151-156. 

 

Erlandsson, K., Lindgren, H., Malm, M.-C., Davidsson-Bremborg, A., & Rådestad, I. (2011). 

Mothers´ experiences ofn the time after the diagnosis of an intrauterine death until the 

induction of the delivery: A qualitative Internet-based study. The Journal of Obstetrics 

and Gynecology Research, 1-8. 

 

Grossman, K. F., Eichler, S. L., & Winickoff, A. S. (1980). Pregnancy, birth and parenthood. 

San Francisco: Jossey-Bass. 

 

Henriksson, B., & Månsson, A. S. (1996). Deltagande observation. Lund: Studentlitteratur. 

Hughes, P. M., Turton, P., & Evans, C. D. (1999). Stillbirth as riskfactor for depression and 

anxiety in the subsequent pegnancy: Cohort study. British Medical Journal 318:7200, 

1721-1724. 



   

  22 

Kleber, R., & Brom, D. (1992). Coping with trauma, theory, prevention and treatment. 

Amsterdam/Lisse: Swets and Zeitlinger. 

 

Kvale, S. (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur. 

 

Lewis, E. (1976). The management of stillbirth. Coping with an unreality. Lancet, 2, 619-620. 

 

Lumley, J. (1982). Attitudes to the fetus among primigravidae. Australian Pediatric Journal, 

18, 106-109. 

 

Lundman, B., & Hällgren-Graneheim , U. (2008). Kvalitativ innehållsanalys. i M. Graneskär, 

& B. Höglund-Nielsen, Tillämpad forskning inom hälso- och sjukvård (ss. 159-172). 

Lund: Studentlitteratur. 

 

McCreight, S. B. (2008). Perinaltal loss, a kvalitativ study in northern Ireland. Omega Death 

and Dying 57(1), 1-19. 

 

Mercer, T. R., Ferketich, S., May, K., DeJoseph, J., & Sollid, D. (1988). Further exploration 

of maternal and paternal fetal attachement. Research in Nursing & Health, 11, 83-95. 

 

Muller, E. M. (1990). The development and testing of the Muller Prenatal Attachement 

Inventory (Doctoral dissertation, University of California, San Francisco, 1989). 

Dissertation Abstracts International, 50, 3404B. 

 

Parkers, C. M. (1977). Family reactions to child bereavement. Proc R Soc Med. 

 

Pepper, L. G., & Knapp, J. R. (1980). Motherhodd and mourning: Perinatal death. New 

York: Praeger Publisher. 

 

Polit, D., & Beck, c. (2006). Essentials of Nursing research methods, appraisal 

andutilization. Philadelphia: Lippincott, Williams & Wilkins. 

 

Rubin, R. (1984). Maternal identity and the maternal experience. New York: Springer. 



   

  23 

Rådestad, I. (1998a). Att föda ett dött barn. Vården vid förlossningen och kvinnans situation 

tre år efter barnets död. Stockholm: Karolinska institutet. 

 

Rådestad, I. (1998b). När barn föds döda. Lund: Studentlitteratur. 

 

Rådestad, I. (2002). Omvårdnad när ett barn föds dött. i A. o. Perinatologi., Intrauterin 

fosterdöd IUFD, rapport nr 47. (ss. 103-107). Malmö: Kvinnokliniken, 

Universitetssjukhuset MAS. 

 

Rådestad, I., Nordin, C., Seineck, G., & Sjögren, B. (1996). Stillbirth is no longer managed as 

a nonevent:A nationvide study in Sweden. Birth 23, 209-215. 

 

Rådestad, I., Surkan, J. P., Steineck, G., Cnattingius, S., Onelöv, E., & Dickman, W. P. 

(2009). Long-term outcomes for mothers who have or have not held their stillborn 

baby. Midwifery 25, 422-429. 

 

Rönnmark, L. (1999). Fallna löv, om coping vid förlust av barn. Göteborg: Unpublished. 

Institutionen för socialt arbete. 

 

Salisbury, A., Law, K., LaGrasse, L., & Lester, B. (2003). Maternal - fetal attachment. The 

Journal of the American Medical Association, 289(13), 1701. 

 

Schaap, A. H., Bruinse, H. W., Wolf, H., Barkhof-Van De Lande, S., & Treffers, P. E. (1997). 

Long-term impact of perinatal bereavement Comparison of grief reactions after 

intrauterin versus neonatal death. European Journal of Obstetrics and Gynecology and 

reproductive Biology, 75, pp. 161-167. 

 

Shieh, C., Kravitz, M., & Wang, H. H. (2001). What do we know about maternal - fetal 

attachment? The Kaohsiung Journal of Medical Sciences, 19(9), 448-453. 

 

Silver, R., & Heuser, C. (2010). Stillbirth workup and delivery management. Clinical 

obstretrics and gynecology, 53(3), 681-690. 



   

  24 

Socialstyrelsen. (2009). www.socialstyrelsen.se. Hämtat från 

http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/8316/2009-125-

5_20091255_rev3.pdf. den 25 05 2011 

 

Socialstyrelsen. (den 09 mars 2010). www.socialstyrelsen.se. Hämtat från 

http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/18267/2011-3-19.pdf. 

den 12 05 2011 

 

Surkan, P. J., Rådestad, I., Cnattingius, S., Steineck, G., & Dickman, P. W. (Juni 2008). 

Events after Stillbirth in Relation to Maternal Depressive Symtoms: A Brief Report. 

BIRTH 35:2, ss. 153-157. 

 

Säflund, K., & Wredling, R. (2006). Differences within couples´experiences of their hospital 

care and well-being three month after experiencing a stillbirth. Acta Obstetrica et 

Gynecologoca, 85, ss. 1193-1199. 

 

Säflund, K., Sjögren, B., & Wredling, R. (2004). The Role of caregivers after a Stillbirth: 

Views and Experiences of Parents. Birth, 132-137. 

 

Thomsson, H. (2002). Reflexiva intervjuer . Lund: Studentlitteratur. 

 

Trulsson, O., & Rådestad, I. (2004). The SIlent Child-Mothers´Experiences Befor, During, 

and after Stillbirth. BIRTH 31:3, 189-195. 

 

Weaver, H. R., & Cranley, S. M. (1983). An exploration of paternal-fetal attachement 

behavior. Nursing Research, 32, 68-72. 

 

Yarcheski, A., Mahon, E. N., Yarcheski, J. T., Hanks, M., & Cannella, B. (2009). A 

metaanalytic stidy of predictors of maternal fetal attachment. Intenational Journal of 

Nursing Studies, 46(5), pp. 708-715. 

 

 

 

 



   

  25 

Figur 1. Exempel på analysprocessen. (Övergripande tema ”Moderskapet raseras”). 
 

Meningsenheter  Kondenserade 

meningsenheter 

Koder Underkategorier Kategorier 

Det var ju hemskt, fy usch 

och lämna, nej fy det var ju 

hemskt, man lämnar ju inte 

sitt barn bara. Det var ju helt, 

helt onaturligt, totalt. Det var 

ju fruktansvärd ångest, det var 

det ju. (17) 

 

Det kändes, hemma är alltid 

bäst tycker man ju då och då 

hade han ju legat i kylen om 

man säger så där för att 

försöka hålla honom kall och 

det är ju inte heller detsamma 

och hade jag tänkt lite mer på 

det direkt på tisdagskvällen så 

klart att jag skulle ha hållit lite 

mer och just att kolla och känt 

lite mer för det blir ju inte 

men det tänkte jag inte heller 

på att imorgon är han kall och 

det blir inte densamma. (22) 

 

… känns så skönt sa jag för 

att vi verkligen har gjort 

allting för henne som vi har 

velat göra och som vi kan 

göra, och så visste jag att vi 

får se henne igen. (15)  

 

Det var som att vi hade tänkt 

oss att, att vi skulle säga hej 

då där på sjukhuset. Å vi sa 

liksom hej då. För vi tänkte 

att på nåt vis tänkte vi att det 

var bäst. Att han kommer att 

förändras och det är bäst att vi 

ser honom när han är som 

finast å det var så vi tänkte. 

(13) 

 

Det var hemskt, fy 

usch och lämna, fy 

det var hemskt, man 

lämnar inte sitt barn. 

Helt onaturligt. 

Fruktansvärd ångest 

 

 

Hemma är alltid bäst. 

Hade han legat i 

kylen. Det är ju inte 

detsamma. Skulle ha 

hållit lite mer, kolla 

och känt lite mer. Det 

tänkte jag inte på, 

imorgon är han kall 

och det blir inte 

densamma. 

 

 

 

 

 

Känns skönt att vi 

verkligen har gjort 

allting för henne som 

vi velat och kan. 

 

 

 

Vi hade tänkt oss att 

säga hejdå på 

sjukhuset. 

Vi tänkte att det var 

bäst. 

Han kommer att 

förändras och det är 

bäst att vi ser honom 

när han är som finast.  
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Det är nog att man har en 

målad bild på hur det ser ut 

och att det känns så kalt och 

främmande. (9) 

 

”Och sen kom barnmorskan 

in… och det kändes också 

skönt att de kunde gråta med 

oss, så det inte blev som en, 

för det är ju jättesorgligt och 

hemskt., så det kändes 

jätteskönt att vi delade den 

stunden tillsammans. Och sen 

vi grät och grät, och nu sen sa 

vi är det dags, vi måste ju nån 

Har en målad bild av 

hur det ser ut, det 

känns kalt och 

främmande. 

 

”Och sen kom 

barnmorskan in… 

och det kändes också 

skönt att de kunde 

gråta med oss, för det 

är ju jättesorgligt och 
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delade den stunden. 
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gång lämna honom ju. Så att 

då lämnade vi honom och jag 

minns att barnmorskan gick 

iväg med honom då. Det var 

hemskt att veta att man aldrig 

mer skulle se honom. Man 

ville ju ta med honom hem.” 

(6) 

 

 

 

Gulliga små föräldrar. De stod 

i hissen och ”uhhh”. Jag 

tänkte att jag skjuter er med 

en hagelbössa, men det gjorde 

jag ju inte, men vi tog oss till 

parkeringen och sedan åkte vi 

hem. (4) 

 

honom Då lämnade 

vi honom och jag 

minns att 

barnmorskan gick 

iväg med honom. Det 

var hemskt att veta att 

man aldrig mer skulle 

se honom. Man ville  

ta med honom hem.”  

 

 

Gulliga föräldrar, 

stod i hissen. Jag 

tänkte att jag skjuter 

er. Vi tog oss till 

parkeringen och åkte 

hem. 
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… att jag skällde ut den här 

stackars målaren efter noter 

och bad honom både det ena 

och det andra… för att han 

liksom bara dök upp. Jag var 

så arg på allt och alla… kan 

fortfarande få sådana 

känningar att jag vet inte 

riktigt vad jag  skall göra av 

min ilska någonstans och det 

är mycket vad [maken] ställer 

upp om dagarna och veckorna 

också och jag tog ut all min 

ilska på honom och det var 

bara småsaker, som fick mig 

att tända på sju röda…(11) 

 

Men jag tror helt enkelt att jag 

inte släppte in mer än jag 

kände, jag hade mina delmål, 

kanske inte så medvetet men 

visst var jag i chock det var 

jag ju.(1) 
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