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Abstrakt 
 
Bakgrund: Socialstyrelsen förväntar att en ökning av intrauterin fosterdöd kommer 
inträffa med anledning av att förstföderskor idag är äldre. En ökning innebär att 
barnmorskor kommer att ta hand om fler föräldrar som förlorat sitt barn före födelsen.  
Syfte: Att belysa barnmorskors upplevelse av att vårda föräldrar i samband med 
förlossning vid antepartal intrauterin fosterdöd.  
Metod: Studien byggde på en kvalitativ ansats. Datainsamlingen uppnåddes genom att 
12 barnmorskor intervjuades. Databearbetningen grundade sig på Burnards kvalitativa 
innehållsanalys.   
Resultat: Fyra kategorier påträffades; att bli emotionellt berörd, att vara 
professionell, att ha en grundläggande trygghet samt att själv behöva stöd. 
Barnmorskorna upplevde att vårdandet av föräldrar i samband med intrauterin 
fosterdöd var känslofyllt och att förmågan att erbjuda ett professionellt 
omhändertagande var begränsad på grund av den gemensamma sorgen som förelåg. 
Barnmorskorna upplevde även ett behov av ökat stöd.  
Konklusion: Studien fastställer att barnmorskor behöver ökat stöd för att kunna 
erbjuda ett professionellt bemötande till drabbade föräldrapar men även för 
barnmorskans egen bearbetning och återhämtning.  
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Problembeskrivning 
 

Socialstyrelsen (2012) förväntar att en ökning av intrauterin fosterdöd (IUFD) kommer 

inträffa med anledning av att förstföderskor idag är äldre. Enligt Folkhälsomyndighetens 

(2014) folkhälsorapport förväntas att fler kvinnor kommer att drabbas av de riskfaktorer som 

leder till IUFD. Ökningen innebär sannolikt att barnmorskor kommer att ta hand om fler 

föräldrar som förlorat sitt barn före födelsen. Jones och Smythe (2015) redogör i sin 

kvalitativa studie att barnmorskor upplever svårigheter i mötet med föräldrar vid IUFD. 

Svårigheterna beror främst på att barnmorskor upplever det svårt att erbjuda ett professionellt 

bemötande vilket resulterar i osäkerhet vid vårdandet. Studien visar även att barnmorskans 

bemötande speglar hur bearbetningen hos föräldrarna kommer att ske. Enligt Gravensteen, 

Helgadottir, Jacobsen, Rådestad, Sandset och Ekberg (2013) förekommer en ökad risk för att 

föräldrarna drabbas av post-traumatiskt stressyndrom vid ett bristande bemötande. Jonas-

Simpson, Wattson, Macmahon och Andrews (2010) belyser att barnmorskan behöver 

ytterligare stöd, tid för reflektion samt tid för återhämtning efter att hen omhändertagit 

föräldrar vid IUFD. 

 

Få svenska studier förekommer om barnmorskans upplevelse av att vårda föräldrar vid IUFD.  

Det är således ett angeläget ämne att belysa så att barnmorskan känner sig trygg på sin 

arbetsplats och därmed kan erbjuda bästa möjliga vård.  

 

 

Bakgrund 

 

 

Definition av intrauterin fosterdöd och vårdande 

 

Intrauterin fosterdöd (IUFD) definieras i Sverige som framfödande av ett barn utan livstecken 

som har en gestationsålder som är minst 22+0 veckor. Barnet kan ha avlidit antepartalt (innan 

förlossning) eller intrapartalt (under förlossningen). Om fostret dör innan graviditetsvecka 

22+0 definieras fostret som ”missed abortion” (Petterson & Stephansson, 2014).  

När medicinska födelseregistret (MFR) startades år 1973 definierades IUFD från och med 

gestationsålder 28+0. År 2008 ändrades definitionen till att gälla dödfödda barn från och med 
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22+0 fullgångna graviditetsveckor. Om graviditetsveckan är okänd avgörs barnets vikt och 

längd om registrering skall ske. Alla barn som är minst 25 cm långa eller väger minst 500 

gram registreras i statistiken för perinatal dödlighet (Rådestad, 2009). 

 

Vårdande är en central punkt i barnmorskans yrkesprofession som ska präglas av delaktighet, 

uppmuntran och stödjande enligt de internationella koderna för barnmorskor (International 

midwives, 2014). Med ordet ”vårdande” syftas i denna studie på de yrkesverksamma 

barnmorskor som arbetar på en förlossningsavdelning och som tar hand om föräldrar som 

drabbats av IUFD.  

 

 

Prevalens av IUFD globalt och nationellt  

 

World Health Organization (WHO, 2016) redovisar att år 2015 föddes 2,5 miljoner dödfödda 

barn globalt vilket är ca 7178 dödfödda barn per dygn. Av dessa dödsfall inträffade 98 % i 

låg- och medelinkomstländer. Cirka hälften av de dödfödda barnen avled intrapartalt. Södra 

Asien och Afrika är de världsdelar som benämns ha störst andel IUFD i världen och de står 

för tre fjärdedelar av alla IUFD. De flesta inträffar hos familjer som bor i landsbygdsområden. 

WHO (2016) rapporterar en minskning på 19,4 % mellan år 2000 och 2015. I Sverige var 

incidensen av IUFD 8 per 1000 födda barn år 1973. Under åren 1975 till 1985 sjönk antalet 

IUFD och har sedan dess legat på ca 3 till 4 dödfödda barn per 1000 födda (Cnattingius & 

Stephansson, 2002). Rådestad (2016) styrker prevalensen av dödfödda barn och rapporterar 

att det förekommer 440 fall årligen. Minskningen av antalet IUFD i Sverige har under de 

senaste 30 åren enbart varit marginell trots ansträngningar inom mödra- och hälsovården 

(Petersson & Stephansson, 2014). En liten ökning av barnadödligheten i Sverige påvisades år 

2008 vilket sannolikt berodde på att dödfödda barn från fullgångna 22 till 28 veckor började 

inkluderas i statistiken (Petersson, 2014; Socialstyrelsen, 2012). Det förväntas en ökning av 

IUFD med anledning av att förstföderskor idag är äldre (Socialstyrelsen, 2012).  

 

 

Orsaker och riskfaktorer 

 

För att kunna förebygga IUFD och minska antalet dödfödda barn är det nödvändigt att 

identifiera riskfaktorerna (Socialstyrelsen, 2012). Det förekommer tre indelningar av orsaker 
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till IUFD; maternella orsaker, fetala orsaker och placentära orsaker (Petersson, 2014).   

 

Maternella orsaker: Hög ålder (>35 år) om kvinnan är förstföderska (Lawn, Blencowe et al., 

2016). Tobaksbruk leder till försämrad syretransport över placenta med ökad risk för hypoxi 

hos fostret. Alkohol och koffeinkonsumtion kan öka risken för tillväxthämning och 

missbildningar med påföljande ökad risk för IUFD (Lawn, Blencowe et al., 2016). Övervikt 

och obesitas kan öka risken för dödfött barn (Lindam, Johansson, Stephansson, Wikström & 

Cnattingius, 2016). Andra orsaker är maternell infektion vilket kan medföra att fostret smittas. 

Detta kan resultera i IUFD eller hotande prematurförlossning som sedan leder till död 

(Petersson & Stephansson, 2014; Lawn, Blencowe et al., 2016). Andra obstetriska orsaker är 

immunisering, hypertoni/preeklampsi, diabetes och intrahepatisk kolestas (Ibid.). Tidigare 

IUFD ökar även risken för IUFD i nästa graviditet (Rådestad, 2016).  

 

Fetala orsaker: Den vanligaste fetala orsaken till IUFD är tillväxthämning till följd av 

placentainsufficiens eller navelsträngsmissbildning (Petersson & Stephansson, 2014). 

Kromosomavvikelser och missbildningar samt tvillingstransfusionssyndrom vid en 

monozygotisk monokoriotisk tvillinggraviditet kan öka risken för IUFD (Petersson, 2014). 

 

Placentära orsaker: Ablatio placentae, är en allvarlig komplikation där en total 

placentavlossning kan vara livshotande för både barnet och modern (Sharma, Sidhu & Kaur, 

2016). Inflammation i hinnorna eller navelsträngen, förändringar som ger uteroplacentär 

vaskulär insufficiens är andra orsaker till IUFD. Fosterdöd kan också vara orsakad av 

navelsträngskomplikationer som t.ex. prolaps, knutar och/eller navelsträngsomslingring 

(Rådestad, 2009). I 9-50 % av fallen går det inte att påvisa den bakomliggande orsaken till 

IUFD. Fosterobduktion samt placentaundersökning är därför av rekommendation för att 

försöka klargöra den bakomliggande dödsorsaken (Petersson & Stephansson, 2014; Rådestad, 

2016).  

 
 
Diagnos och riktlinjer vid IUFD  

 

Barnet/fostret definieras som dött vid födseln om det har avsaknad av fosterljud, 

navelsträngspulsationer och aktiva rörelser (Maršál, 2002). Idag fastställs IUFD med 

ultraljud. Rådestad (2002) redogör att vaginal förlossning är att föredra både av medicinska 
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och psykologiska skäl. I de flesta fall induceras förlossningen och sköts på samma sätt som en 

förlossning med ett levande barn. Skillnaden är att barnet inte behöver övervakas utan fokus 

skall vara på att stödja föräldrarna. Om möjligheten finns skall föräldrarna få bestämma när 

induktionen påbörjas (Rådestad, 2002). Under förlossningen kan samma typer av 

smärtlindring ges som används vid en förlossning med ett levande barn. Smärtlindring som 

har en medvetandepåverkan bör undvikas då minnesluckor kan försvåra kvinnans 

psykologiska bearbetning (Erlandsson, Warland, Cacciatore, & Rådestad, 2012).  

 

Omvårdnaden och kunskapen kring vårdande av föräldrarna har förändrats. För 50 år sedan 

skyddades föräldrarna mot det dödfödda barnet genom att undvika anknytning mellan dem 

efter födseln för att sorgen inte skulle bli omfattande (Rådestad, 1998). Idag visar studier att 

anknytningen mellan föräldrarna och det dödfödda barnet är viktigt för bearbetningen av 

sorgen. Föräldrarna uppmanas att hålla barnet för att främja anknytningen (Gravsteen et al., 

2013). Enligt Rådestad (1998) ska miljön under förlossningen vara lugn och ha en tillåtande 

atmosfär. Föräldrarna skall få möjligheten att uttrycka sina känslor. Barnmorskan skall 

erbjuda en god omvårdnad som präglas av förståelse, stöd och uppmuntran. Efter födseln är 

det viktigt att det döda barnet behandlas med samma respekt och ömhet som ett levande barn. 

Det är viktigt att ge föräldrarna en möjlighet att få träffa sitt barn och att få hålla barnet vilket 

har visat sig ha en betydelse för bearbetningen av sorgen. Vidare skall föräldrarna uppmuntras 

att spara minnessaker från barnet, till exempel fotografier, hårlock och fot-och handavtryck. 

Föräldrarna skall ha möjlighet att få komma tillbaka till avdelningen och prata med 

personalen som närvarat vid förlossningen (Rådestad, 1998).  

 

 

Barnmorskans roll  

 

Födandet präglas inte alltid av bara lycka för föräldraparet eller barnmorskan, utan ibland 

ersätts det med ett starkt lidande (Rådestad, 2002). Att föda ett dött barn är fyllt av sorg och 

lidande och att vårda en kvinna som föder ett dött barn är fyllt med känslor som ibland kan 

vara svåra att hantera (Rådestad, 1998). All omvårdnad skall vila på en humanistisk 

värdegrund där varje individ skall behandlas med respekt och omtanke (Lundgren, 2010). I 

kompetensbeskrivning för barnmorskor (Socialstyrelsen, 2006) står det att barnmorskan skall 

få kvinnan och partnern att känna sig delaktiga samt få kvinna att känna kontroll. Vidare 

fastställer kompetensbeskrivningen att barnmorskan ska erbjuda trygghet, stöd och kontinuitet 
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för den födande kvinnan och partnern under hela förlossningen.  

 

Halldorsdottir och Karlsdottir (2011) redogör för att barnmorskan har en av huvudrollerna 

under förlossningen. De presenterar en barnmorsketeori som är tillämpningsbar vid vårdandet 

av föräldrar vid IUFD. Barnmorsketeorin är utformad till att synliggöra hur en professionell 

barnmorska bör agera för att främja en god omvårdnad under barnafödandet som leder till en 

positiv upplevelse av förlossningen. Halldorsdottier och Karlsdottir (2011) presenterar fem 

olika principiella faktorer som är av betydelse: 1. Professionellt omhändertagande: 

Barnmorskan visar kvinnan och hennes partner att hon bryr sig om dem och främjar en 

individuell omvårdnad för dem båda. 2. Professionell vishet: Barnmorskan vet hur hon ska 

tillämpa sin visdom och utveckla den med hjälp av ökad erfarenhet och kunskap. 3. 

Professionell kompetens: Barnmorskan har tillräcklig kunskap och en bred kompetens som 

garanterar säkerhet för mor i samband med förlossningen. 4. Professionell kommunikation: 

Barnmorskan är kapabel till att kommunicera med paret på ett adekvat sätt under hela 

förlossningsförloppet. 5. Personlig och yrkesmässig utveckling: Barnmorskan känner till sina 

begränsningar och eftersträvar att ständigt att utvecklas personlighetsmässigt och 

yrkesmässigt. Halldorsdottir och Karlsdottir (2011) menar att kvinnan är skör och stressad 

redan under graviditeten och förlossningen. Vid oväntade situationer skall barnmorskan 

bemöta paret genom att praktisera dessa fem steg, vilket kommer att resultera i en mer positiv 

förlossningsupplevelse. Även Rådestads (1998) avhandling styrker barnmorsketeorin genom 

att redovisa att kvinnor som har drabbats av IUFD behöver en positiv förlossningsupplevelse 

för att lättare kunna bearbeta sin sorg. Vidare beskrivs betydelsen av barnmorskans 

bemötande och attityd under hela förlossningen. Trots att en förlossning vid IUFD är full av 

lidande och förtvivlan, behöver inte detta innebära enbart sorg. En förlossning som präglas av 

ett bra bemötande och en trygg relation som bygger på Halldorsdottir och Karlsdottirs (2011) 

barnmorsketeori kan stärka kvinnan och paret i den gemensamma sorgen (Erlandsson et al., 

2012).  

 

 

Föräldrarnas upplevelse av att drabbas av IUFD 

 

En graviditet innebär inte bara att få ett barn. En graviditet bygger upp förväntningar, glädje 

och en framtid med det väntade barnet (Rådestad, 1998). När ett barn dör intrauterint, dör inte 

bara ett liv utan även allt som föräldrarna byggt upp kring barnet. Barnsängen samt kläderna 
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som föräldrarna köpt till det väntade barnet förblir oanvända. Ett flertal studier tar upp den 

extrema sorgen som uppstår vid det ögonblicket föräldrarna får veta att deras barn inte lever 

längre. Detta medför sorg som de bär med sig i flera år (Avelin, Rådestad, Säflund, Wredling 

& Erlandsson, 2012; Gravensteen, et al., 2013). Trulsson och Rådestad (2004) visade i sin 

kvalitativa studie att föräldrar upplever en extrem obehagskänsla vid konstaterandet av IUFD. 

Föräldrar kan även uppleva ett extremt behov av att snabbt få ut det döda barnet från magen. 

Rådestad, Malm, Lindgren, Pettersson och Franklin-Larsson (2013) belyser att kvinnor 

upplever en känsla av ensamhet när de erhållit beskedet om att deras barn har dött. Enligt 

Trulsson och Rådestad (2004) är det vanligt att föräldraparet upplever en obehagskänsla vid 

tanken på att genomgå en vaginal förlossning men att paret i efterhand upplever att den 

vaginala förlossningen stärkt dem individuellt och som ett par. Föräldrarna kan även uppleva 

att deras första möte samt avskedet av barnet är starkt beroende av hur vårdpersonalen 

hanterar situationen (Trulsson & Rådestad, 2004; Erlandsson et al., 2012). Barnmorskor som 

uttrycker tystnad och ett kroppsspråk som antyder på osäkerhet gör att många kvinnor 

upplever situationen svårare, då de själva är i behov av en trygghet (Erlandsson et al., 2012). 

Även Kavanaugh och Moro (2006) beskriver bemötandet och attitydens betydelse på hur 

paret upplever sin förlossning.  

 

 

Barnmorskors upplevelse 

 

Enligt Rådestad (1998) är det ingen lätt uppgift att vårda föräldrar i kris. Känslorna som 

föräldrarna upplever under och efter sin förlossning vid IUFD kan vara starka. Jones och 

Smythes (2015) beskrev att barnmorskor som vårdat föräldrar vid IUFD upplevde blandade 

känslor av obehag samt sorg. Barnmorskorna upplevde även att dessa känslor varade i flera 

veckor vilket försvårade deras bearbetning och återhämtning. I deras kvalitativa studie 

redovisades även att barnmorskor upplever svårigheter att förbli professionella i mötet med 

paret. Många barnmorskor anser att de önskar mer reflektion och debriefing på sin arbetsplats 

(Jonas-Simpson, et al., 2010; Roehrs, Masterson, Alles, Witt & Rutt, 2008).  

 

Det förekommer få svenska studier kring barnmorskors upplevelse av att vårda föräldrapar 

vid IUFD. Internationella studier betonar att barnmorskor upplever svårigheter med 

vårdandet. Således är det angeläget att forska kring upplevelsen i Sverige för att 

barnmorskorna ska få ett bra stöd och därmed kunna erbjuda ett optimalt omhändertagande. 
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Syfte 

 

Att belysa barnmorskors upplevelse av att vårda föräldrar i samband med förlossning vid 

antepartal intrauterin fosterdöd.  

 

 

Metod 
 

En kvalitativ metod användes under genomförandet av studien eftersom den individuella 

upplevelsen önskades belysas (Polit & Beck, 2014).  Materialet analyserades med en induktiv 

ansats vilket innebär att slutsatser kan härledas från individens erfarenheter och upplevelser 

(Lundman & Hällgren Granheim, 2012). 

 

 

Urval av undersökningsgrupp 
 

Studiens urval byggde på ett strategiskt urval. Vid ett strategiskt urval finns det förutbestämda 

kriterier om vilka deltagare som kan delta i studien. Detta tillämpades för att kunna få ut så 

mycket data som möjligt för att kunna svara på studiens syfte (Polit & Beck, 2006).  

Barnmorskor från två olika förlossningsavdelningar rekryterades. De barnmorskor som var 

yrkesverksamma och som uppfyllde inklusionskriterierna tillfrågades om deltagandet i 

studien. Inklusionskriterierna till studien var: 

• Yrkesverksamma barnmorskor på en förlossningsavdelning.  

• Har vårdat föräldrar vid minst ett tillfälle i samband med en förlossning vid IUFD. 

 

Femton barnmorskor som uppfyllde inklusionskriterierna visade ett intresse av att delta i 

studien. Studien fick sedan ett internt bortfall på tre barnmorskor som avböjde sitt deltagande. 

Totalt deltog 12 barnmorskor i studien.  
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Forskningstradition och valt undersökningsinstrument 
 

Kvalitativ forskning användes för att nå insikt om fenomen som rör personer och situationer i 

dess persons livsvärld samt att belysa olika uppfattningar (Dalen, 2015). Den kvalitativa 

ansatsen handlar om att få en djupare insikt om hur människan anpassar sig efter olika 

situationer. Fokus vid en kvalitativ ansats är upplevelsedimensionen och inte bara en 

beskrivning (Widerberg, 2002).   

 

Den kvalitativa intervjun är tillämpningsbar för att ge insyn om deltagarnas egen erfarenhet, 

tankar och känslor (Dalen, 2015). Enligt Patel och Davidson (2003) är intervjuaren och 

intervjupersonen båda medskapare genom samtal vid en kvalitativ intervju. Detta i sin tur kan 

bidra med ett mer naturligt samtal där känslor och erfarenhet lättare kan förmedlas. Studiens 

data samlades in genom en semistrukturerad intervjuteknik i enlighet med Trost (1997). Det 

innebär att intervjuerna utgår från öppna och breda frågor snarare än exakta, detaljerade 

frågor. Genom en semistrukturerad intervju kan samtalet föras mer naturligt och låta personen 

i viss utsträckning föra samtalet. Detta medför material som är djupare och mer personlig 

(Polit & Beck, 2006).  

 

 

Genomförande av datainsamling 
 

Informationsbrev om studien skickades till verksamhetschefer för två olika kvinnokliniker i 

södra Sverige för godkännande att få genomföra studien. Efter att en skriftlig 

medgivandeblankett erhållits av verksamhetscheferna samt ett rådgivande yttrande från 

vårdvetenskapliga etiknämnden (VEN) kunde intervjuerna utföras. Informationsbrev om 

studien samt samtyckesblanketter placerades på båda förlossningsavdelningarna. 

Barnmorskorna som var intresserade av att delta i studien och uppfyllde inklusionskriterierna 

postade sina samtyckesblanketter i en medföljande brevlåda. Med hjälp av 

samtyckesblanketterna kontaktades 15 barnmorskor via telefon för att boka tid för intervjun. 

Studien fick ett internt bortfall på tre barnmorskor som avböjde sitt deltagande. De 12 

barnmorskor som önskade delta erhöll en möjlighet att ställa frågor om studien samt själv 

välja plats för genomförandet av intervjun. De flesta intervjuerna utfördes på 

förlossningsavdelningen eftersom deltagarna önskade utföra intervjun innan eller efter ett 

arbetspass. Samtliga intervjuer genomfördes under hösten 2016 med båda författarna 
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närvarande. Intervjuerna varade mellan ca 30-60 minuter. Medellängden på intervjuerna var 

45 minuter. Intervjuerna spelades in med hjälp av diktafon efter deltagarnas samtycke. En 

jämn fördelning av intervjuerna utfördes så att ena författaren ställde frågor till deltagaren 

samtidigt som den andra författaren skrev anteckningar under tiden. Det inspelade samt det 

nedskrivna materialet förvarades på en tillförlitlig och inlåst plats hos författaren som 

genomfört intervjun.  

 

En semistrukturerad intervju där respondenterna hade möjlighet att svara utifrån en öppen 

bred fråga tillämpades (Dalen, 2015). En gemensam inledande öppen fråga ställdes till 

samtliga deltagare; ”Berätta om din upplevelse av att vårda föräldrar vid IUFD?”. 

Deltagarna erhöll då en möjlighet till att fritt berätta om sina upplevelser. Författarna använde 

sig även av en intervjuguide (Bilaga 1) som användes för att strukturera intervjun samt för att 

försäkra att alla områden belystes (Kvale & Brinkmann, 2014). För att på bästa möjliga sätt 

fånga upp respondentens upplevelser och reflektioner ställdes även följdfrågor som 

exempelvis ”kan du berätta mer?” eller ”kan du ge oss ett exempel?”, vilket medförde att 

studiens syfte besvarades på bästa möjliga sätt samtidigt som validiteten ökade (Kvale & 

Brinkmann, 2014; Malterud, 2011). Intervjuerna delades upp så att författaren som hade utfört 

intervjun transkriberade den ordagrant (Kvale & Brinkmann, 2014).  
 

 

Genomförande av databearbetning 
 

Analysen av intervjuerna grundade sig på en kvalitativ innehållsanalys enligt Burnards (1991) 

14-stegs modell. Syftet med Burnards (1991) analysmodell är att skapa en detaljerad och 

systematisk överskådning av problemområdet. Metoden tillämpades eftersom den är 

användbar vid en semistrukturerad intervju. Intervjuerna transkriberades fortlöpande under 

datainsamlingen och det insamlade materialet lästes upprepade gånger. Efter att alla intervjuer 

hade transkriberats lästes transkriberingsmaterialet igenom återigen för att få en fördjupad 

förståelse av innehållet. Efter att en fördjupad förståelse av materialet erhållits, lästes varje 

intervjutranskript och memos skrevs fortgående i marginalen enligt Burdnards (1991) modell. 

Syftet var att få en djupare uppfattning av deltagarnas livsvärld. Vidare skrevs ord och fraser 

ned i form av koder som illustrerade det väsentliga i materialet och för att kunna avlägsna 

irrelevant material. Detta steg benämns som ”öppen kodning”. De två första intervjuerna 

lästes igenom tillsammans för att upptäcka ord och fraser som sedan kodades. De resterande 
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intervjuerna delades därefter jämt, så att författarna kodade enskilt. Koderna samanställdes i 

ett separat dokument och färgmarkerades. Varje färg representerade områden som ansågs 

hänga samman, vilket medförde att olika underkategorier successivt började framkomma. 

Därefter gjordes en gemensam sammanställning där underkategorierna jämfördes och 

materialet validerades genom likartad kategorisering. Samtliga underkategorier sammanfördes 

i ett nytt dokument som bearbetades av båda författarna. Underkategorier som ansågs passa 

ihop fördes samman vilket medförde att kategorierna slutligen framkom. För att försäkra att 

alla aspekter som deltagarna uppgav under intervjuerna kom med i sammanställningen, lästes 

sammanställningen ett flertal gånger för att säkerställa en validering av kategorierna och 

underkategorierna.  

 

I sammanställningen av kategorier, underkategorier, koder samt medföljande fraser/citat, 

framställdes ett analysschema, se nedanstående exempel (Tabell 1).  

Därefter inleddes skrivprocessen.  

 

 

 
 

Etisk avvägning 
 

Ett rådgivande yttrande erhölls från Vårdvetenskapliga etiknämnden (VEN) vid Lunds 

Universitet (Dnr 47-16). Vidare kontaktades verksamhetscheferna som gav ett skriftligt 

tillstånd att få utföra studien. Därefter erhöll deltagarna ett informationsbrev med studiens 

syfte, metod samt att studien följde Helsingforsdeklarationens (WMA, 2008) principer. Under 

studiens gång följdes de grundläggande etiska principerna där autonomiprincipen samt 

godhetsprincipen specifikt tillämpades. Autonomiprincipen innebär respekt för deltagarens 

kapacitet att självständigt ta ställning till information och handlingsalternativ. Således gavs 

Citat Kod Underkategori Kategori 

”Man måste hålla sig 
professionell och 
personligen tycker jag det 
är jättesvårt att veta vad 
jag ska säga...”(Bm 11). 
”Du hittar inte rätt ord. 
Vad ska jag säga till 
någon som precis fått 
besked om att de förlorat 
sitt barn?”(Bm 7).  

 

 

Svårt att 
kommunicera  

 

 

Förmågan att kunna 
bemöta 

 

 

Att vara 
professionell 

Tabell 1: Exempel på analysschema  
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information som var förståelig och tillräcklig. Godhetsprincipen innebär ett kontinuerligt 

strävande efter att förebygga skada genom att exempelvis eftersträva att göra gott för att få 

fram ny och väsentlig kunskap (Olsson & Sörensen, 2011). Deltagarna fick lämna ett skriftligt 

samtycke innan intervjun som skrevs under av både deltagaren samt författarna och som 

styrkte att intervjupersonerna hade fått information om studiens syfte samt upplägg (Kvale & 

Brinkmann, 2014). Deltagandet i studien var frivilligt och deltagarna hade rätt att avbryta sitt 

medverkande när de önskade utan någon vidare förklaring som enligt 

Helsingforsdeklarationen (WMA, 2008) är en viktig etisk riktlinje för medicinsk forskning. 

Deltagarna i studien anonymiserades i form av koder och författarna hade tystnadsplikt. Ett 

etiskt dilemma som Kvale och Brinkmann (2014) belyser är konfidentialitet där insamlad data 

kan identifiera respondenten. Materialet som framkom behandlades konfidentiellt, genom att 

intervjupersonerna skyddades då de avidentifierades när datainsamlingen transkriberades till 

textform (Kvale & Brinkmann, 2014). För att öka sekretessen ytterligare nämns varken vilket 

sjukhus eller hur många från respektive sjukhus som deltog i studien (Olsson & Sörensen 

(2011). Det inspelade materialet har förvarats inlåst och kommer att destrueras efter att 

examensarbetet blivit examinerat och godkänt.  

 

Då studien potentiellt kunde väcka starka känslor och obehag för deltagarna, erhöll de 

information om att det fanns möjlighet för vidare professionell hjälp hos kurator om behovet 

förelåg. Ingen av deltagarna efterfrågade ovanstående.  

 

 

Resultat 
 

Totalt intervjuades 12 barnmorskor som under datainsamlingen var yrkesverksamma på två 

olika förlossningsavdelningar i södra Skåne. Barnmorskorna var mellan 32 och 62 år gamla 

och hade mellan 2 till 29 års arbetserfarenhet inom barnmorskeyrket. Fyra kategorier med 

vederbörande underkategorier påträffades under analysen; att bli emotionellt berörd, att vara 

professionell, att ha en grundläggande trygghet samt att själv behöva stöd.  
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Att bli emotionellt berörd 

 

Barnmorskorna delade under intervjuerna med sig av sina upplevelser vid omhändertagandet 

av IUFD. I intervjuerna framkom det upplevelser av olika känslor som skildras i 

underkategorierna betungande känsla, känsla av sorg, känsla av rädsla och känsla av 

betydelsefullhet.   

 

 

Betungande känsla  

 

Det var betungande känslor som framkom i intervjuerna när barnmorskorna skulle beskriva 

sina upplevelser vid IUFD. Det var jobbigt att omhänderta paren, att bemöta parets känslor 

och hantera sina egna känslor. Det kunde upplevas obehagligt att se det döda barnet vilket 

också kunde väcka starka känslor som var svåra att klara av. För att undvika att visa känslorna 

undvek barnmorskorna direkt kroppskontakt och använde sig istället av en handduk emellan. 

Barnmorskorna uppgav att omhändertagandet vid IUFD kunde vara otroligt energikrävande 

dels som barnmorska men även som människa. Barnmorskorna beskrev det som 

Kategorier  Underkategorier  

 

Att bli emotionellt berörd 

 

o Betungande känsla  

o Känsla av sorg 

o Känsla av rädsla 

o Känsla av betydelsefullhet 

 

Att vara professionell 

o Förmågan att kunna bemöta 

o Förmågan att hantera sin egen sorg 

o Förmågan att släppa taget 

 

Att ha en grundläggande trygghet 

o Personlighet 

o Erfarenhet 

 

Att själv behöva stöd  

o Behov av utbildning och handledning 

o Behov av stöd från kollegor  

o Behov av tydliga riktlinjer  

Tabell 2: Fyra kategorier med vederbörande underkategorier 
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energikrävande för att de själva blev påverkade vid omhändertagandet, vilket medförde att 

känslor uppkom som var svåra att hantera. De beskrev det första mötet med paret som 

jobbigast, att behöva möta deras känslor när de får veta att barnet inte lever och i sin tur vara 

tvungna att hålla inne sina egna känslor.  

 

”Den stunden när doktorn letar efter hjärtslag, man ser att där är inga hjärtslag och jag kan 

inte säga någonting då. Den stunden tycker jag är jobbigast.” (Bm 4). 

”Det är besvärligt för partnern som inte föder, det är besvärligt för hon som föder och det är 

besvärligt för oss som arbetar…att vara otillräcklig..” (Bm 10). 
 

 

Känsla av sorg 

 

Sorg var en känsla som barnmorskorna upplevde vid omhändertagande av IUFD. De uppgav 

att sorgen var påtaglig och det kunde upplevas vara bland det svåraste de arbetade med. 

Vidare beskrevs en sorg inne på rummet som en tjock dimma som spred sorg med sig över 

alla som befann sig i rummet. Sorgen upplevdes påtaglig vid omhändertagandet av barnet 

både vid förlossningen och postpartum. Barnmorskorna beskrev att de arbetade i ett gränsland 

mellan liv och död, där glädjen snabbt kunde omvändas till sorg både för föräldrarna och för 

personalen. Sorgen beskrevs som den tyngsta känslan vid omhändertagandet och som kunde 

kvarstanna länge hos barnmorskan.  

 

”Jag grät utanför.. för det blev väldigt sorligt.. Jag fick svepa filtarna runt bebisen och lägga 

den i kylboxen när föräldrarna lämnade barnet. Jag var sista anhalten innan graven.” 

 (Bm 9). 

 

 

Känsla av rädsla 

 

Rädsla för hur barnmorskorna själva skulle reagera i situationen upplevdes starkt. De 

upplevde även en rädsla att dras med i sorgen som fanns inne på rummet. Vid 

omhändertagandet av det dödfödda barnet upplevde barnmorskorna att de kom närmare döden 

vilket kunde resultera i en känsla av rädsla. Vidare beskrevs en rädsla för att möta 

föräldrarnas reaktion och samtidigt inte kunna hålla emot sina egna känslor, vilket kunde ge 



 

 15 

föräldrarna ytterligare en börda. Barnmorskorna uttryckte medvetenhet om vilken betydelse 

det hade för föräldrarna om de blev väl omhändertagna av personalen. De uttryckte en rädsla 

att misslyckas med omhändertagandet.  

 

”Det är en rädsla. En rädsla för att möta döden och möta sorgen..” (Bm 11). 

 

 

Känsla av betydelsefullhet  

 

Trots den starka sorgen uppgav barnmorskorna att omhändertagandet vid IUFD var 

betydelsefullt och ärofullt. Det beskrevs att ta hand om ett par som hade en död bebis i magen 

var en viktig arbetsuppgift som barnmorska. De betonade även att hela situationen kunde 

upplevas givande och därmed mer hanterbar. Relationen mellan paret och vårdpersonalen var 

djupgående, vilket skapade en respektfullhet och förståelse som barnmorskorna sällan får 

träffa på i andra situationer. Vid omhändertagandet av par med IUFD fick barnmorskorna 

oftast endast ta hand om det paret vilket medförde att de kunde ägna all sin tid åt paret. 

Barnmorskorna uppgav en tacksamhet för sitt eget liv efter att ha omhändertagit ett par vid 

IUFD och menade på att de fick ett nytt perspektiv på sitt liv.  

 

”.. och helt plötsligt så värderar man det man har och man pussar sina egna barn lite extra 

på kvällen..” (Bm 12). 

”Jag har haft bland de finaste och de värsta förlossningar med föräldrar som drabbats av 

IUFD.” (Bm 1). 

 
 
Att vara professionell 
 
Barnmorskorna uppgav vikten av att ha ett professionellt förhållningssätt vid vårdandet av 

föräldrapar som drabbats av IUFD. Under analysen framkom olika underkategorier som avser 

professionalitet. Underkategorierna som uppkom var; förmågan att kunna bemöta, förmågan 

att kunna hantera sin egen sorg samt förmågan att släppa taget.  
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Förmågan att kunna bemöta  

 

Barnmorskorna upplevde att det professionella bemötandet var svårt att bevara och därmed 

även svårt att erbjuda till föräldrarna p.g.a. sorgen som förelåg. De uppgav att de inte kunde 

finna vad de skulle säga eller använda för ord till föräldraparet. I många situationer upplevde 

barnmorskorna att de var ordlösa, vilket kunde resultera i en obehaglig tystnad i rummet. De 

upplevde att en av de stora arbetsuppgifterna var att ha mycket närvaro inne på rummet och 

stötta föräldraparet i den besvärliga tid som förelåg, genom att exempelvis hålla deras hand. 

Barnmorskorna belyste även att de upplevde att det var acceptabelt att vara fåordig eller tyst 

under bemötandet. De menade att det ändå inte fanns något som kunde sägas eller göras som 

gjorde situationen bättre eller fick det döda barnet att börja leva igen. Barnmorskorna 

upplevde en rädsla inför bemötandet med föräldraparet. De upplevde att de helst inte ville 

agera eller säga fel då föräldraparet uppfattades vara känsliga och särskilt mottagliga för att 

”höra hemska ord först”, vilket försvårade bearbetningen hos paret. Barnmorskorna upplevde 

då att de konstant försökte hitta rätt ord att använda sig av under bemötandet vilket kunde 

resultera i att bemötandet upplevdes abnormt och jobbigt. Samtidigt kände barnmorskorna sig 

skyldiga att erbjuda det bästa bemötandet, eftersom det upplevdes kunde hjälpa paret under 

deras bearbetning av händelsen och förlossningen. 

 

En aspekt som nämndes var barnmorskans förmåga att kunna läsa av paret och deras behov. 

Barnmorskorna menade att vissa föräldrar behöver mycket stöd och närvaro inne på rummet 

medan andra upplevdes hellre vilja genomgå sorgen ensamma utan utomstående närvarande. 

Barnmorskorna beskrev att de måste ha en förmåga att kunna bemöta paret med rätt 

förhållningssätt för att kunna tillgodose deras behov och samtidigt erbjuda den vård som paret 

önskar. Detta upplevdes medföra en mer positiv förlossningsupplevelse samtidigt som det inte 

alltid upplevdes vara lätt. Barnmorskorna markerade att det kunde vara svårt att bemöta paret 

när de själva inte kände igen deras känslor. De underströk att vissa föräldrapar var svåra att nå 

fram till, vilket kunde medföra en bristande kommunikation. Barnmorskorna försökte 

använda samma arbetssätt som de hade vid andra förlossningar. De upplevde ändå en 

osäkerhet, vilket medförde en påtaglig begränsning i deras professionella bemötande.    

 

”Man måste hålla sig professionell och personligen tycker jag det är jättesvårt att veta vad 

jag ska säga..”(Bm 11).  
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”Du hittar inte rätt ord. Vad ska jag säga till någon som precis fått besked om att de förlorat 

sitt barn?”(Bm 7). 

 

 

Förmågan att hantera sin egen sorg 

 

Barnmorskorna uttryckte att det är ytterst viktigt att behålla sin professionella roll och inte 

låta den egna sorgen ta över parets sorg. Samtidigt menade barnmorskorna att det var 

acceptabelt att visa sin personliga och känslosamma sida. Det var acceptabelt att dela 

föräldraparets sorg, genom att exempelvis dela några tårar tillsammans. Det upplevdes som 

skönt att få visa sina egna känslor och att de var mänskliga, samtidigt som det var bra för 

barnmorskans egen bearbetning av situationen. Ibland kunde barnmorskorna även uppleva att 

situationen inte handlade om dem. Därmed upplevde de att de fullkomligt tryckte undan de 

starkaste känslorna när de var närvarande på rummet. Barnmorskorna använde sig av 

försvarsmekanismen och upplevde att det var viktigare att helt stänga av sina egna känslor av 

sorg för att ha förmågan att stötta paret på ett mer professionellt sätt. Detta innebar inte att 

barnmorskorna inte var ledsna för paret skull, men de ansåg att de var tvungna att behärska 

sig för att kunna hantera sorgen. De poängterade att de upplevde att sorgen var svårhanterad 

eftersom de hastigt kunde dras med. Detta kunde resultera i en gemensam sorg som existerade 

i rummet. Enligt barnmorskorna kunde det medföra att förmågan för paret att hantera sorgen 

blev besvärligare vilket kunde föranleda att deras eget professionella stöd brast.  

 

”Jag är jätteledsen, men jag måste vara professionell i mitt bemötande.. Det vore ju förfärligt 

att gråta inför mamma, det är ju hon som har det jobbigt. Då ska ju inte hon ta hand om min 

sorg också.. nej..” (Bm 3). 

”Ja men man kan ju även om man ska vara professionell, så kan man inte låta bli att också 

vara personlig. För mig innebär det också att kunna visa det personliga, för vi är ju inte mer 

än människor..” (Bm 12).   

 

 

Förmågan att släppa taget 

 

Barnmorskorna betonade vikten av att kunna bearbeta sina egna känslor för att ha förmågan 

att släppa taget om paret och händelsen. Detta för att vid nästkommande arbetspass kunna 



 

 18 

erbjuda nya blivande föräldrapar ett professionellt bemötande och ett bra omhändertagande. 

För vissa barnmorskor upplevdes bearbetning inte som problematiskt eftersom de menade att 

det inte var betungande eller bekymmersamt att gå hem efter arbetspasset. Andra barnmorskor 

kunde uppleva att det berodde på situationen, föräldraparet samt vad som hade sagts och 

gjorts under vårdandet. De framhöll att vissa händelser och agerande kunde upplevas som 

särskilt betungande, vilket kunde åstadkomma att barnmorskorna inte hade förmågan att 

bearbeta händelsen vilket i sin tur medförde svårigheter att släppa paret.  

 

”Jag känner inte att det är betungande alls och jag har inga bekymmer med att ta hem 

patienter eller att liksom inte släppa jobbet på det viset.. De tar inget negativt fokus.” (Bm 5).  

”Alltså vissa kan jag släppa, men det finns ju vissa som jag inte har släppt och som jag aldrig 

någonsin tror jag kommer att släppa.” (Bm 7).  

 

 

Att ha en grundläggande trygghet 
 
Under intervjuerna framkom att barnmorskorna upplevde att hanterandet av IUFD berodde på 

deras syn på liv och död samt hur många föräldrapar de vårdat.  

Detta resulterade i att två nya underkategorier uppkom; personlighet samt erfarenhet.  

 

 

Personlighet   

 

Barnmorskorna upplevde att den egna personligheten, inställning samt förhållande till döden 

hade en betydelse. Detta påverkade till vilken grad de kunde erbjuda ett professionellt 

omhändertagande till föräldraparet. Barnmorskorna ansåg att deras egen personlighet 

avgjorde hur lätt det var att vårda föräldrarna. Personligheten påverkade om de var mer eller 

mindre känsliga för att vårda föräldrar vid IUFD. De framhöll att personligheten hade en 

betydelse vid vårdandet, men poängterade att det även berodde på livserfarenhet. 

Barnmorskorna som upplevdes ha en känslig personlighet eller hade varit med om 

traumatiska upplevelser hade svårare att ta hand om föräldrarna vid vårdandet.  

 

”Personlighet spelar in, för som barnmorska har du valt att jobba med livet. Livet är liv och 

död. Ju mer man har gjort upp med sig själv, desto lättare att hantera.” (Bm 8). 
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”.. men jag tycker det har med personligheten att göra, det finns de som klarar det alldeles 

utmärkt och det finns de som varit med länge i gamet som tycker det är jättejobbigt.” (Bm 2).  

 

 

Erfarenhet 

 

Vissa barnmorskor klargjorde att de upplevde att det blev lättare med åren att omhänderta 

föräldrapar i samband med IUFD. Andra underströk att de upplevde att det kunde vara lika 

betungande oavsett arbetserfarenheten. De klargjorde att det berodde på situationen, vart de 

själva befann sig emotionellt samt vilket föräldrapar de vårdade. I sin tur medförde detta hur 

lätt eller svårt de upplevde vårdandet. Samtliga barnmorskor markerade dock att vårdandet 

alltid var en tuff uppgift. Barnmorskorna belyste att erfarenheten gjorde att de upplevde sig 

vara mer förberedda för att bemöta och vårda föräldrapar vid IUFD. De markerade att 

erfarenheten medförde att de kunde förhålla sig till vårdandet eftersom de gjort det flertal 

gånger. Genom erfarenhet lärde de sig hitta passade ord att säga samt kunde agera så att de 

bevarade sin professionella roll under mötet. Barnmorskorna använde sig av en 

erfarenhetsbank som de kunde återgå till och ha nytta av under omhändertagandet av paret. 

Erfarenheten gjorde att de inte upplevde sig vara lika dränerad psykiskt vid arbetspasset slut. 

Barnmorskorna uttryckte en fördel av åren som yrkesverksamma barnmorskor genom att de 

kunde använda sin erfarenhet samt evidensbaserad vård mot föräldrarna om de exempelvis 

uttryckte att de inte ville hålla i det dödfödda barnet. De kunde även erbjuda ett mer 

professionellt bemötande p.g.a. sin erfarenhet. 

 

”Ja absolut, erfarenheten gör det lättare. Det är liksom inte lika dränerande psykiskt och inte 

lika chockande och traumatiserande..” (Bm 9). 

”Känslomässigt blir det inte så mycket lättare, men tryggmässigt blir det lättare för man vet 

vilka ord man väljer.” (Bm 7). 

 

 

Att själv behöva stöd 
 

Det framkom att stöd från cheferna, kollegorna och verksamheten var nödvändigt för att 

kunna hantera situationen och känslorna som kunde uppkomma. Detta resulterade i 
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underkategorierna; behov av utbildning och handledning, behov av stöd från kollegor samt 

behov av tydliga riktlinjer. 

 

 

Behov av utbildning och handledning 

 

Barnmorskorna uttryckte att de aldrig fått någon form av utbildning eller seminarium från 

arbetsplatsen som berör IUFD. De önskade mer utbildning kring området. De önskande även 

utbildning kring det praktiska, exempelvis administration vid IUFD, men även utbildning 

kring hantering av det emotionella. Det förekom ingen handledning längre på grund av 

tidsbrist. Samtidigt upplevdes det att arbetsplatsen ställde höga krav på att de själva skulle 

hantera bearbetningen eftersom tid och resurs för bearbetning på avdelningen inte förekom. 

Barnmorskorna önskade någon form av handledning och/eller debriefing för att lättare kunna 

bearbeta händelserna. De uttryckte att de upplevde att de inte heller fick tillräcklig av 

utbildning kring området under sin barnmorskeutbildning. Detta resulterade i att de inte 

upplevde sig vara väl förberedda inför första gången de omhändertog ett föräldrapar med 

IUFD. Möjligheten att delta som barnmorskestudent vid en förlossning i samband med IUFD 

förekom inte. Barnmorskorna belyste att deltagandet hade varit lärorikt samt nyttigt inför 

deras första gång som de vårdade ett föräldrapar i denna situation. Vidare beskrevs det att 

seminariet som de fick om ämnesområdet under sin barnmorskeutbildning fokuserade på 

föräldraperspektivet och de önskade att seminariet även belyst barnmorskeperspektivet. En 

önskan om rollspel framkom för att öka kunskaper kring agerandet. Rollspelet hade kunnat 

utföras både på arbetsplatsen och under barnmorskeutbildningen.  

 

”Ja, jag hade önskat mer utbildning om IUFD under barnmorskeutbildningen, för om jag ska 

vara ärlig så kommer jag inte ihåg om vi fick någon föreläsning.. och det säger ju ganska 

mycket om man inte kommer ihåg eftersom det inte var så längesedan jag blev färdigutbildad 

barnmorska.” (Bm 3). 

 

 

Behov av stöd från kollegor  

 

Barnmorskorna beskrev att de hade ett bra stöd av sina kollegor. De upplevde att de kunde 

samtala och reflektera med dem vid behov. Barnmorskorna uppgav även att det förekom en 
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öppen och tillåtande attityd på arbetsplatsen. Trots stödet från kollegorna uttryckte 

barnmorskorna känslor av ensamhet när de vårdade föräldrapar med IUFD. Stress och tid var 

faktorer som påverkade möjligheten för kollegorna att stötta varandra. De förväntade sig inte 

någon form av stöd om det var stressigt på avdelningen. De upplevde då att de oftast blev 

lämnade ensamma. Vidare upplevdes att stödet från kollegorna var angeläget för 

bearbetningen samt att tid för reflektion på arbetsplatsen var viktigt. Barnmorskorna uttryckte 

att de upplevde att arbetet innehöll många tunga bitar där tid för reflektion och bearbetning 

inte förekom. De uppgav även att de inte upplevde att det förekom någon form av stöd av 

cheferna.  

 

”Man kan komma ut och gråta, man tröstar varandra och man pratar..” (Bm 11). 

”Jag upplevde inget stöd från cheferna… men kollegorna var väldigt gulliga..” (Bm 6). 

 

 

Behov av tydliga riktlinjer  

 

Barnmorskorna berättade att det administrativa arbetet upplevdes som en av de betungande 

arbetsuppgifterna vid IUFD. Det administrativa arbetet upplevdes ta för mycket tid av 

barnmorskan. De upplevde att de inte kunde närvara på rummet lika mycket som de önskade. 

Barnmorskorna uppgav att det saknades struktur och tydliga riktlinjer kring handhavandet av 

IUFD. De upplevde att de saknade kunskaper kring provtagningar som var nödvändiga att 

utföras. Rädslan var stor för att sköta det administrativa arbetet fel eftersom konsekvenserna 

upplevdes fördröja föräldrarnas och barnmorskans bearbetning. Barnmorskorna uttryckte 

dock att de kunde se en fördel med det administrativa arbetet. Administrationen kunde 

upplevas som ”skönt” eftersom att de fick ett uppehåll från känslorna och därmed kunde lägga 

fokus på annat.  

 

”Det administrativa arbetet är det jobbigaste. Det är det allra jobbigast med allt som ska 

vara efteråt med dödsbevis och grejer..” (Bm 4). 

”Ibland är det lite skönt att få komma ut ur rummet och få en paus från situationen och lägga 

fokus på annat.” (Bm 10).  
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Diskussion 
 

 

Metoddiskussion  
 

Metoden valdes ut med utgångspunkt i studiens syfte; Att belysa barnmorskor upplevelse av 

att vårda föräldrar i samband med förlossning vid intrauterin fosterdöd. Enligt Polit och 

Beck (2014) kan kvalitativa studier ha olika design, exempelvis observationsstudie, 

fokusgruppsintervjuer eller enskilda intervjuer. Författarna valde att tillämpa studien med 

metoden som de ansåg att de hade mest kunskap om. Kvale och Brinkman (2014) styrker att 

enskilda intervjuer har visat sig vara en reliabel metoddesign för att beskriva upplevelser, 

därmed kan den valda metoden öka tillförlitligheten med studien.  

 

Ett strategiskt urval tillämpades i enlighet med Polit och Beck (2006). Urvalsförfarandet 

upplevs öka validiteten eftersom det som önskades mäta mättes i studien (Kvale & 

Brinkmann, 2014; Malterud, 2011). Inklusionskriterierna gav ett urval av barnmorskor där det 

förekom bred skillnad mellan ålder samt arbetserfarenhet. Variationen mellan deltagarna 

möjliggör att området belyses ur olika dimensioner (Lundman & Hällgren Granheim, 2012). 

Detta anses öka trovärdigheten i resultatet. Studien utfördes på två olika 

förlossningsavdelningar med olika upptagningsområden vilket medförde en heterogen grupp 

deltagare. Således kan åldersskillnaden, arbetslivserfarenheten samt upptagningsområdena 

öka resultatets överförbarhet (Lundman & Hällgren Granheim, 2012). Överförbarheten är 

begränsad till förlossningsbarnmorskor eftersom yrkesverksamma barnmorskor inom andra 

områden exkluderades.  

 

Totalt intervjuades 12 barnmorskor till studien, vilket kan påverka överförbarheten i resultatet 

negativt eftersom det är lämpligast att intervjua mellan 12-20 deltagare (Trost, 1997). 

Intervjuerna hade en medellängd på 45 minuter och upplevdes informationsrika. Dessutom 

framkom ingen ny information i slutet av intervjuprocessen vilket antogs markera att alla 

områden var täckta. Enligt Polit och Beck (2006) är detta ett gott tecken på att det 

förekommer tillräckligt med material. Samtliga intervjuer genomfördes med båda författarna 

närvarande. Enligt Kvale och Brinkmann (2014) kan en forskningsintervju innebära 

maktassymmetri som medför att deltagarna känner sig underlägsna, vilket kan påverka 
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svaren. Samtliga intervjuerna spelades även in, vilket också kan ge ökad känsla av obehag och 

påverka deltagarnas uttryck. Intervjuerna utfördes med båda författarna närvarande för att 

försäkra sig om att intervjuerna genomfördes likartade, vilket kan öka trovärdigheten i 

resultatet. För att reducera maktassymmetrin och känslan av underlägsenhet hos deltagarna 

delades intervjuerna jämt, där ena författaren intervjuade medan andra författaren satt åt sidan 

och skrev ned anteckningar. Deltagarna upplevdes därmed ha en bra dialog med intervjuaren 

samtidigt som viktigt kroppsspråk och ordspråk nedskrevs av den andra författaren. Detta 

anses vara en styrka i datainsamlingen. Innan inspelningen utfördes, informerades samtliga 

deltagare att intervjun kommer att spelas in, vilket godkändes. För att reducera känslor av 

obehag p.g.a. diktafonen, gömdes denna. Deltagarna valde även själva platsen för 

genomförandet av intervjun för att åstadkomma en trygg samtalsmiljö. Således upplevdes inte 

att diktafonen påverkade barnmorskornas uttryck.   

 

Dataanalysen utfördes med en induktiv metod vilket enligt Kvale och Brinkmann (2014) 

medför att granskning och analys kan utföras förutsättningslöst. Detta medför en möjlighet att 

härleda slutsatser från individens erfarenheter och upplevelser (Lundman & Hällgren 

Granheim, 2012). Vidare valdes en kvalitativ innehållsanalys som är en erkänd analysmetod 

vid hantering av stora mängder data (Krippendorff, 2013).  

 

Analysprocessen inspirerades av Burnards (1991) analysmodell. Enligt Burnard (1991) 

påverkar hanteringen samt bearbetningen av datainsamlingen studiens trovärdighet. Samtliga 

intervjuerna spelades in för att sedan transkriberas ordagrant. För att öka studiens giltighet 

läste författarna igenom varandras intervjuer samtidigt som de lyssnade på det inspelade 

materialet för att försäkra sig om att alla uttryck, ord och fraser kommit med i 

transkriberingen (Burnard, 1991; Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). Olika tolkningar 

diskuterades fortlöpande under analysprocessen för en ömsesidig förståelse av materialet. 

Vidare lästes de två första intervjuerna igenom tillsammans för att upptäcka ord samt fraser 

som sedan kodades. En likartad uppfattning om hur kodningen skulle ske erhölls då. De 

resterande intervjuerna delades därefter jämt, så att varje författare kodade enskilt p.g.a. den 

tidsbrist som förelåg. Lundman och Hällgren Graneheim (2012) menar att tillförlitligheten i 

studien ökar när författarna utför de första stegen i analysprocessen enskilt och sedan jämför 

sina resultat. Handledaren fick läsa en del av det transkriberade materialet samt komma med 

förslag på koder och underkategorier. Därefter gjordes en gemensam sammanställning av 

koder där underkategorierna jämfördes. Det framkom då att materialet hade kategoriserats 
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likartad av både författarna samt handledaren. Under ett arbetsseminarium fick kurskamrater 

samt en lärare granska ett exempel ur analysschemat och komma med kritik samt förlag på 

kategorisering. Det visade sig att liknande benämningar på kategorier uppkom som författarna 

själva tänkt på. Förfarandet upplevs således ha ökad giltigheten i analysprocessen, vilket ökar 

studiens trovärdighet (Burnard, 1991; Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). 

 

Ett av stegen i Burnards (1991) analysmodell är att kontakta deltagarna för att verifiera att 

deras citat är rätt kopplad till rätt underkategori samt kategori. Steget uteslöts p.g.a. den 

tidsbrist som förelåg, vilket kan anses vara en svaghet för trovärdigheten. Författarna valde 

därmed att kontinuerligt återgå till det transkriberade materialet under analysprocessen, vilket 

även Burnard (1991) förespråkar om i steg 12. På så sätt säkerställdes att citaten var kopplade 

till rätt underkategorier samt kategorier. Ord samt fraser som deltagarna uppgav i form av 

citat i det skrivna resultatet tillfogades. Enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2012)  ökar 

detta trovärdigheten i studien.  

 

 

Förförståelse 

 

Att ha en förförståelse innebär att forskarna kan ha en förutfattad mening om studiens resultat. 

Forskarna bör vara medvetna om sitt eget inflytande på studien och resultatet. Reflektioner 

kring sin egen förförståelse i ämnesområdet bör diskuteras innan forskningsprocessen 

påbörjas. Att vara öppensinnade ska alltid eftersträvas för de oväntade resultaten som kan 

uppkomma (Polit & Beck, 2014). Som barnmorskestudenter har författarna haft sin 

yrkesverksamhetsförlagda utbildning på förlossningsavdelningar där kvinnor sökt för 

minskade fosterrörelser och IUFD senare konstaterats. Författarna diskuterade sin 

förförståelse innan forskningsprocessen startade för att undvika inverkan på studiens analys 

och resultat. Diskussionen medförde att ett insamlingsinstrument bestämdes skulle användas; 

intervjuguiden (Bilaga 1). Syftet var att inga vinklande frågor med värdeladdade uttryck som 

kunde medföra ett påverkat resultat skulle ställas till deltagarna. Intervjuguiden resulterade i 

att författarnas förförståelse möjliggjorde att ny kunskap upptäcktes, vilket bör öka studiens 

tillförlitlighet (Polit & Beck, 2014; Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). 
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Resultatdiskussion 
 
 
Känslofyllt vårdande 

 

Ett viktigt resultat i föreliggande studie var att trots de starka känslorna som kunde 

uppkomma vid vårdandet kunde barnmorskorna även uppleva en positiv känsla av 

betydelsefullhet. Vårdandet beskrevs vara givande på så sätt att de fick ett nytt perspektiv på 

sitt eget liv. Detta är i linje med Fenwick, Jennings, Downie, Butt och Okanagas (2007) 

kvalitativa studie som styrker att barnmorskor upplever en meningsfullhet i vårdandet av par 

med konstaterad IUFD. De bekräftar att barnmorskor känner mest tillfredställande när de 

tillhandahåller ett vårdande som upplevs göra skillnad för kvinnan.  

 

Starka känslor som sorg, rädsla och tyngd vid vårdandet av kvinnor med konstaterad IUFD 

framkom under intervjuerna, liksom svårigheter med att hålla undan sina egna känslor. Jones 

och Smythes (2015) bekräftar upplevelsen av dessa starka känslor hos barnmorskor som 

omhändertar par med IUFD. De rapporterar att känslorna kan upplevas vara energikrävande 

för barnmorskorna. Fenwick et al. (2007) redogör att de starka känslorna som uppkommer 

medför att barnmorskor involverar sig känslomässigt vilket kan upplevas vara betungande i 

arbetet.  

 

Således illustrerar resultatet att barnmorskorna upplever att trots de starka känslorna som 

uppkommer, finner de även en betydande upplevelse som medför vårdandet hanterbart.  

Författarna anser att betydelsefullheten i vårdandet kan medföra att barnmorskan utvecklas 

både personlighetsmässigt men även yrkesmässigt vilket är givande enligt Halldorsdottir och 

Karlsdottir (2011).  

 

 

Ett professionellt bemötande  

 

Barnmorskorna i föreliggande studie upplevde att förmågan att erbjuda ett professionellt 

omhändertagande var begränsad på grund av den gemensamma sorgen som förelåg. 

Erlandsson et al. (2012) betonar vikten av ett professionellt bemötande då föräldrapar är 

beroende av hur vårdpersonalen hanterar situationen vid IUFD. Deras studie visade att 
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föräldrapar som upplevt att barnmorskor signalerade en osäkerhet, fick en sämre 

förlossningsupplevelse. Osäkerheten blir mer tydliggjord genom barnmorskans kroppsspråk 

samt om barnmorskan är tyst eller fåordig. Barnmorskorna i föreliggande studie upplevde 

skildrade att de hellre var fåordiga för att de snarare tystnaden i rummet som motsatsen. De 

helst inte ville agera eller säga fel då föräldraparet uppfattades vara känsliga och särskilt 

mottagliga för att ”höra hemska ord först”. Detta upplevdes medföra att bearbetningen hos 

paret försvårades. Barnmorskorna belyste även att osäkerheten blev allt mer tydliggjord om 

de konstant försökte finna rätt ord att använda sig av under bemötandet, vilket kunde resultera 

i att bemötandet upplevdes abnormt och jobbigt.  

 

Kavanaugh och Moro (2006) poängterar i sin kvalitativa studie att föräldraparet beskriver ett 

behov av en barnmorska som inger en självsäkerhet då barnmorskan betraktas som deras 

trygghet under den betungande förlossningen som föreligger. Barnmorskorna i föreliggande 

studie styrker föräldraparets behov och redogör att de upplever sig vara skyldiga att erbjuda 

paret under deras bearbetning av händelsen och det bästa bemötandet, eftersom det kan hjälpa 

förlossningen. 

 

Halldorsdottir och Karlsdottir (2011) belyser att en adekvat kommunikation ska ske under 

hela förlossningsförloppet för att uppnå ett professionellt bemötande. Barnmorskorna i 

föreliggande studie upplevde ibland en bristande kommunikation eftersom de själva inte 

kände igen parets känslor samt att de upplevde att vissa föräldrar var svåra att nå fram till. 

Bristerna i bemötandet upplevdes medföra ett begränsat professionellt bemötande vilket gav 

en sämre förlossningsupplevelse.  

 

Barnmorskorna i föreliggande studie belyser upplevelsen av att närvaro inne på rummet kan 

inge en trygg atmosfär och därmed ha en påverkan på efterförloppet och föräldraparets 

bearbetning. Resultatet är i linje med Erlandsson et als. (2012) studie om hur föräldrarna 

upplever en trygg förlossning. Även Rådestad (1998) påtalar vikten av en trygg atmosfär. Hon 

rapporterar att miljön under förlossningen skall vara lugn och atmosfären ska vara tillåtande. 

Föräldrarna skall få möjligheten att uttrycka de känslor de har. Vårdpersonalen skall ge de en 

god omvårdnad som präglas av förståelse, stöd och uppmuntran vilket är viktigt för den 

fortsatta bearbetningen (Rådestad, 1998).  
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Vidare beskrevs i föreliggande studie att för att kunna ge en trygg atmosfär var det viktigt att 

barnmorskan hade en förmåga att kunna läsa av paret och deras behov. Barnmorskorna 

upplevde att de ibland inte kunde erbjuda det professionella bemötandet som föräldraparet var 

i behov av. Barnmorskorna upplevde att det var svårt att veta hur mycket stöd och närvaro 

föräldrarna behövde. De betonade att de var medvetna om att det var viktigt att kunna bemöta 

föräldraparet med rätt förhållningssätt för att kunna tillgodose parets behov och därmed 

främja en positiv förlossningsupplevelse. Rådestads (1998) styrker barnmorskornas 

uppfattning om att kvinnor som drabbats av IUFD behöver en positiv förlossningsupplevelse 

för att lättare kunna bearbeta sin sorg. Gravensteen et al. (2013) redogör att ett bristande 

professionellt bemötande kan medföra att bearbetningen postpartum försvåras för föräldrarna, 

vilket kan medföra en ökad risk av att de drabbas av Post-Traumatiskt-Stressyndrom. Även 

De Costa (2011) bekräftar i sin kvalitativa studie att bearbetningen försvåras hos föräldraparet 

vid brist på ett professionellt bemötande.  

 

Resultatet exemplifierar att barnmorskan har en ytterst viktig arbetsuppgift under vårdandet 

av föräldrapar som drabbats av IUFD. Det är angeläget att barnmorskan bemöter och vårdar 

föräldrarna genom att lyssna, läsa av och bekräfta föräldrarnas behov vilket kan vara av vikt 

för deras bearbetning. Detta styrks av Halldorsdottir och Karlsdottir (2011) samt Sandall, 

Soltani, Gates, Shennan och Devane (2016) som redogör att barnmorskan har en av 

huvudrollerna under förlossningen. Hen ska erbjuda kvinnan ett kontinuerligt stöd och inte 

vara rädd för att bemöta kvinnans starka känslor. 

 

 

Erfarenhetens betydelse  

 

I föreliggande studie uppkom det delade åsikter om förmågan att släppa taget om 

föräldraparet och händelsen. De barnmorskor som inte upplevde det problematiskt uppgav att 

det berodde på deras arbetserfarenhet eftersom de ansåg att det blev lättare att vårda 

föräldrarna vid IUFD med åren. Erfarenhet medförde att de upplevde sig vara mer förberedda 

för att bemöta och vårda paret. De markerade även att erfarenheten medförde att de kunde 

förhålla sig till vårdandet eftersom de gjort det flertal gånger. Roehrs et al. (2008) styrker 

föreliggande studiens resultat genom att klargöra att arbetslivserfarenheten lär barnmorskor 

att inte involvera sina egna känslor. Detta medför att det upplevs lättare att vårda föräldraparet 

samtidigt som bearbetningen och återhämtningen inte känns lika betungande. Roehrs et als. 
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(2008) påstående överensstämmer med föreliggande studie eftersom de barnmorskor som 

uttryckte att de inte hade svårigheter att släppa taget om föräldraparet, inte heller upplevde 

svårigheter med bearbetningen eller återhämtningen.  

 

Erfarenheten medför att barnmorskan erhåller förmågan att hantera sina egna samt andras 

känslor. Ju mer barnmorskan och paret kan behärska sina känslor, desto mer ökar chansen att 

föräldraparet erhåller en positiv förlossningsupplevelse trots omständigheterna (Halldorsdottir 

& Karlsdottir, 2011). Det är angeläget att barnmorskor släpper taget om föräldraparet vid 

IUFD efter varje vårdande för att undvika att en belastning uppstår som kan resultera i 

svårigheter att återhämta sig. Det är även angeläget att släppa taget för att kunna erbjuda en 

god omvårdnad till nästkommande föräldrar.  

 

 

Behov av utbildning och handledning 

 

Resultatet i föreliggande studie visade att stödet från kollegorna och chefen hade en betydelse 

för hur barnmorskorna hanterade och bearbetade händelsen. Vidare beskrev barnmorskorna 

att de hade ett gott stöd från sina kollegor men ett sämre stöd från cheferna. Det sämre stödet 

från cheferna anses av författarna bero på en ökad belastning på förlossningsavdelningarna 

där annat prioriteras. Betydelsen av stödet som barnmorskorna uttryckte i föreliggande studie 

styrks av Jonas-Simpson et al. (2010) som beskriver att barnmorskor får det lättare att hantera 

och bearbeta händelsen om ett gott stöd från kollegorna och cheferna finns.  

 

Utöver stödet uppgav barnmorskorna i förekommande studie att de önskade mer utbildning 

kring IUFD och bemötandet. De önskade även handledning eller någon form av debriefing på 

arbetsplatsen för att lättare kunna återhämta sig och bearbeta händelsen och känslorna. 

Deltagarna uppgav även att det administrativa arbetet tog mycket av ens tid samt att det 

saknades tydliga riktlinjer. Manders (2009) kvalitativa studie belyser vikten av att 

barnmorskor ska ha tillgång till ett professionellt stöd och utbildning gällande bemötandet och 

hantering av krissituationer som exempelvis vid en IUFD. De beskrev att barnmorskorna som 

vårdar par med IUFD behöver stöd/hjälp i att hantera sina känslor. Ansvaret bör ligga på 

verksamheten som ska säkerställa möjlighet till utveckling och ökade kunskaper genom 

handledning och utbildning. Manders (2009) påstående överensstämmer med föreliggande 

studie att mer stöd i form av utbildning och handledning behövs för att barnmorskor lättare 
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ska kunna hantera situationen. Det framgick även i föreliggande studie att barnmorskorna 

upplevde att barnmorskeutbildning var bristfällig gällande IUFD. Deltagarna uppgav att de 

inte fick möjligheten av vårda par med IUFD under sin verksamhetsförlagda utbildning vilket 

i sin tur ökade osäkerheten vid första mötet. Författarna finner att som barnmorskestudent ska 

det finnas en möjlighet att närvara vid en förlossning vid IUFD. Dock är författarna medvetna 

om den tunga arbetsuppgiften det innebär att vårda paren. Därmed kan barnmorskestudenten, 

för att samla erfarenhet, närvara och ha en passiv roll under förlossningen. Detta kan bidra till 

att osäkerheten minskar vid första gången hen vårdar föräldrapar som drabbats av IUFD själv.  

 

Barnmorskan bör ha tillräckligt med kunskap och kompetens för att garantera säkerhet för 

modern i samband med förlossningen. Barnmorskan ska eftersträva att ständigt försöka 

utvecklas personlighetsmässigt och yrkesmässigt. Detta genom att insamla kunskap och 

kompetens i form av exempelvis utbildning eller handledning för att kunna ge en god 

omvårdnad (Halldorsdottir & Karlsdottir, 2011), Föreliggande studie illustrerar tydligt hur 

stora bristerna är gällande stödet. Författarna anser att stöd från verksamheten är en rättighet 

som medarbetarna bör ha tillgång till för att delvis förebygga skada hos barnmorskorna, men 

även uppnå en god arbetsmiljö på avdelningen.  
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Konklusion och implikationer  
 

Studien belyser att barnmorskor upplevde vårdandet av föräldrar i samband med intrauterin 

fosterdöd som känslofyllt. De upplevde att det var svårt att erbjuda föräldraparet ett 

professionellt bemötande p.g.a. sorgen som förelåg. Barnmorskorna upplevde att det inte fick 

någon utbildning samt handledning inom ämnesområdet men var i behov av det. De önskade 

ökade kunskaper om professionellt omhändertagande samt förberedelse för att kunna erbjuda 

föräldrarna bästa möjliga vård. Barnmorskorna uttryckte även att de var i behov av stöd från 

kollegor och chefer på avdelningen för sin egen bearbetning av händelsen.  

 

Yrkesverksamma barnmorskor på en förlossningsavdelning behöver ökat stöd i att möta 

föräldrar i samband med IUFD. Barnmorskorna behöver mer utbildning och handledning 

kring ämnesområdet. Arbetsgivarna bör således se över stödet på avdelningen och även 

ansvara för att personalen får tid för reflektion och återhämtning. Det är även ytterst angeläget 

att barnmorskeutbildningen erbjuder mer undervisning om IUFD utifrån 

barnmorskeperspektivet för att förbereda barnmorskan inför det första mötet.   

 

Det råder gott om internationella vetenskapliga artiklar som belyser barnmorskors upplevelser 

av IUFD. Det är dock sparsamt forskat kring ämnesområdet på ett nationellt plan. Det är 

synnerligen angeläget att belysa barnmorskors behov för att öka deras trygghet i samband 

med vårdandet av föräldrapar som drabbats av IUFD.  
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Arbetsfördelning 
 

Föreliggande studie är skriven och genomförd av författarna tillsammans. Författarna har tagit 

ett gemensamt ansvar att samtliga delar i arbetet genomförts. Som tidigare beskrivits har 

intervjuerna, transkriberingen, kodningen och efterföljande arbete utförts tillsammans med 

båda författarna närvarande under arbetets gång.  

 

Härmed intygas att arbetet fördelats jämt samt att författarna är tillfredsställda med 

arbetsfördelningen.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

Bilaga 1 (1) 
 

Intervjuguide       
 

Gemensam inledande fråga:  

Berätta om din upplevelse av att vårda föräldrar vid IUFD? 

 

 

 

Följdfrågor: 

Kan du berätta mer? 

Kan du ge oss ett exempel?

 

Teman Hjälpfrågor 

Första mötet o Berätta hur du upplevde det första mötet med föräldrarna?  

o Hur agerade du?  

Förlossningen o Berätta hur du upplevde förlossningen? 

o Hur agerade du? 

Känslor o Berätta vilka känslor som du upplevde under vårdandet av föräldrarna?  

o  Varför tror du att just dessa känslor framkommit? 

o Berätta vilka känslor du tror kommer att väckas nästa gång du vårdar 

föräldrar vid IUFD?  

Efterarbetet o Berätta hur du upplevde att du mådde efter vårdandet av föräldrarna?  

o  Varför tror du att du hanterade efterarbetet som du gjorde? 

Stöd o Upplever du att du har fått stöd från cheferna och/eller kollegorna på 

avdelningen? 

o Upplever du att du hade fått tillräcklig med information och stöd om hur 

du skulle vårda föräldrar vid IUFD innan du vårdade dessa? 

o Kan du ge ett bättre exempel på hur barnmorskor kan förberedas inför 

att vårda föräldrar vid IUFD?  


