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Abstrakt 
Bakgrund: I Sverige inträffar varje år 400 dödfödslar. För att sjukvårdspersonalen ska kunna bemöta 
dessa drabbade föräldrar på bästa sätt är det viktigt att sjukvårdspersonalen har kunskap och förståelse för 
området. Syfte: Att förstå och beskriva upplevelser hos föräldrar som drabbats av en dödfödsel. Metod: 
Litteraturstudie med integrerad analys. Resultat: Fyra teman identifierades: Tid med barnet, 
Sjukvårdspersonalens betydelse, Sorg och Erkännandet av föräldraskap och barnets identitet. Slutsats: 
Upplevelsen av en dödfödsel är högst individuell därför är sjuksköterskans anpassning till situationen av 
vikt och vidare kunskap om detta är högst aktuell. 
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Introduktion 
 
Problemområde 
 
Enligt World Health Organization (WHO, 2020) sker det varje år ca 2,6 miljoner dödfödslar 

världen över. Sveriges prevalens av dödfödslar beräknas vara 4 av 1000 barn varje år, vilket ger 

ca 400 dödfödda barn i Sverige per år (Spädbarnsfonden, 2015). Majoriteten av dödfödslar sker i 

låg- och medelinkomstländer och orsakas i stor mån av bristande sjukvård under graviditeten och 

förlossningen (Unicef, 2020). Rådestad (2019) menar att Sveriges förekomst av dödfödslar ligger 

förhållandevis lågt bland annat tack vare tillgången till sjukvård, bra kost och de 

socioekonomiska förhållanden som saknas i många låg- och medelinkomstländer. Enligt 

Socialstyrelsen (2018) har det dock inte skett någon nämnvärd minskning av dödfödslar i 

Sverige det senaste decenniet och menar på att det finns möjlighet till förbättring. Oavsett 

prevalensen är det en livsomvälvande händelse för de föräldrar som drabbas. 

 

Burden et al. (2016) skriver att en dödfödsel påverkar föräldrarnas psykiska hälsa negativt i form 

av bland annat depression och ångest. Hanteringen av traumat kan skilja sig åt mellan mamman 

och pappan där pappan ofta försöker undvika sorgen genom distraktioner vilket kan ge en 

försämrad arbetsförmåga som kan påverka familjen negativt (Burden et al., 2016). Peters et al. 

(2015) beskriver att fokus gällande mamman ofta hamnar på kroppen där fysiska processer 

såsom produktion av bröstmjölk gör hanterandet av förlusten extra svår. Ytterligare 

uppmärksammar Meaney et al. (2017) att tankarna om framtida graviditet kan påverkas olika hos 

pappan och mamman. Där pappan ofta är mer tveksam till en kommande graviditet än vad 

mamman är (Meaney et al., 2017). 

 

På grund av olika sätt att sörja och hantera svåra händelser kan en dödfödsel bli krävande för 

föräldrarnas relation (Burden et al., 2016). Varje år drabbas par av dödfödsel där situationen blir 

så påfrestande att individerna sedan väljer att gå skilda vägar (Gold et al., 2010). För 

sjukvårdspersonalen blir en bredare förståelse samt kunskap om föräldrars upplevelser kring och 

gällande dödfödsel av vikt då det skulle kunna öka möjligheten för bättre anpassat bemötande 

samt omvårdnad inom det aktuella området. 
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Bakgrund 

Dödfödsel  

 

Internationellt sett har Sverige en låg förekomst av barn som dör före födseln men fortfarande  

föds varje år ca 400 barn döda enbart i Sverige och 2,6 miljoner dödfödslar inträffar varje år 

världen över (Rådestad, 1998). Enligt Spädbarnsfonden (2015) definieras en dödfödsel i Sverige 

som ett barn som föds utan livstecken och hjärtslag efter vecka 22. Om graviditetens längd är 

okänd räknas en dödfödsel för ett barn som väger minst 500 g eller är 25 cm lång 

(Spädbarnsfonden, 2015). Definitionen kan dock variera mellan 18 och 28 veckor beroende på 

land och till skillnad från Sverige definierar WHO en dödfödsel efter vecka 28 (WHO, 2020).  

 

De flesta av dödsfallen sker sent i graviditeten och 40% av dessa dödsfall sker i fullgången 

graviditet, det vill säga efter vecka 37 (Spädbarnsfonden, 2018). I Sverige sker 90% av de 

dödfödda förlossningarna med vetskapen om att barnet har avlidit i magen (Rådestad, 2002). 

Moderkakan kan lossna vilket ger en stor blödning som därefter kan följas upp av ett akut 

kejsarsnitt där man kan konstatera att barnet avlidit. I vissa fall slutar kvinnan känna aktivitet 

från barnet och ett ultraljud görs där man kan konstatera dödsfallet. Andra gånger kan 

föräldrarna komma till förlossningen i fullgången graviditet utan varken misstanke eller tecken 

om att något är fel men som sedan upptäcks under inskrivningen där man inte uppfattar något 

hjärtljud från barnet (Rådestad, 2002). 

 

Det finns många olika riskfaktorer gällande dödfödsel, både påverkbara och icke påverkbara. 

Kvinnor i 35 årsåldern eller äldre har en 50% ökad risk att barnet dör under graviditeten än vad 

en kvinna i 20-29 årsåldern har (Spädbarnsfonden, 2018). Att vara förstföderska och tidigare 

upprepade missfall innebär även det en ökad risk till att barnet dör under graviditeten 

(Socialstyrelsen, 2018). Det är viktigt att informera om de påverkbara riskfaktorerna såsom tobak 

som försämrar transporten av syret till moderkaka. Rökning bidrar även till en tillväxthämning 

hos fostret och en förgiftningseffekt som ger sammandragningar i moderkakan 

(Spädbarnsfonden, 2018). Även alkohol och koffein är riskfaktorer som kan leda till fosterdöd. 

Narkotikamissbruk är mycket skadligt då opiaterna överförs till barnet via moderkakan och ger 
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tillväxthämningar. Den största risken är dock blodsmittor som kan överföras till barnet 

(Socialstyrelsen, 2018). Vidare är övervikt och fetma riskfaktorer för dödfödsel. Högt BMI kan 

bidra till en högre nivå av blodfetter som gör att blodkärlen drar ihop sig och kan bilda proppar i 

moderkakan (Spädbarnsfonden, 2018). 

 

Perspektiv och utgångspunkter 
 

Studien utgår från ett personcentrerat perspektiv och som sådant ett humanistiskt perspektiv på 

människan vilket anses givande då föreliggande studie syftar till en förståelse om mammors och 

pappors individuella upplevelser och sorg kring en dödfödsel. Detta understryks av Svensk 

sjuksköterskeförening (2016) som menar grundas i ett humanistiskt samt existentiellt filosofiskt 

perspektiv. Människan ses som en helhet och alla individer är unika med frihet, individuella 

behov samt ansvar att fatta livsavgörande beslut. I sjuksköterskans arbete kan grundantagandet 

om människan som förnuftig bekräftas genom omvårdnadens fokus på personcentrering och 

patientens delaktighet i sin egen vård. Vidare innebär en humanistisk utgångspunkt att det ska 

råda ett ömsesidigt partnerskap mellan patient och professionell där sjuksköterskans kunskap 

gällande behandling ska tas i beaktning parallellt med patientens erfarenhet av sin sjukdom 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2016). Vidare betonar Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 

1982:763) att alla människor är lika mycket värda och att vården ska ges med respekt för varje 

individs värdighet. 

 

Sorgeprocessen 

 

Föräldrar som förlorar ett barn upplever en stor sorg och som enligt Arizmendi och O’Connor 

(2015) är något som finns med dem resten av deras liv. De som förlorat en viktig person bär 

alltid med sig känslor kopplat till den avlidnes bortgång. I början av en närståendes död är 

känslorna ofta djupa och kan påverka en person i större utsträckning för att senare under livet 

återkomma i mindre vågor av sorg (Arizmendi & O’Connor, 2015). 

 

Under en sorgeprocess beskriver Ottoson (2015) hur en person går igenom olika faser för att 

hantera den smärtsamma händelsen. Initialt är chockfasen som gör det svårt för personen att 

5 



 

bearbeta situationen och informationen. Chockfasen är oftare en kortare period som sedan 

övergår i reaktionsfasen som uttrycks i separationsångest och depression. Separationsångesten 

kan innebära en längtan där den sörjande har lätt till tårar och svårt att fokusera på annat än den 

saknade personen. Längtan är ofta återkommande under sorgeprocessen men kan i början av ett 

svårt besked uttryckas i känslor som bitterhet, avvisande, irritation, rastlöshet och spänning 

gentemot omgivningen. Även fysiska symptom som obehag i bröstet och spänningshuvudvärk 

kan förekomma. Ottoson (2015) skriver att personen sen övergår i den depressiva fasen som kan 

kopplas till omgivningens svårighet att bemöta en individ i sorg vilket kan leda till utanförskap 

och otrygghet. Vidare kommer bearbetningsfasen där personen kan skapa ett nytt förhållningssätt 

utifrån händelsen och därifrån gå vidare till nyorienteringsfasen som varar livet ut (Ottoson, 

2015). 

 

Arizmendi och O’Connor (2015) menar att individer sörjer på olika sätt och att sorgeprocessen 

kan variera utifrån olika personer. Vissa uttrycker inte sin sorg lika kraftigt vilket tidigare tolkats 

som tecken på en dysfunktionell sorgbearbetning men har senare visat sig vara tecken på 

anpassningsförmåga och förmå uppleva positiva känslor även under sorg. För andra kan sorgen 

övergå i en kronisk form där lidandet fortgår i flera år innan den drabbade lyckas gå vidare till en 

mer hälsosam form av sorg. Även kronisk depression är förekommande och kan vara i flera år 

men ses ofta i ett samband med andra samtidiga faktorer som påverkat personen och där 

förlusten av en betydelsefull person förstärkt depressionen (Arizmendi & O’Connor, 2015). 

 

Dödfödsel innebär förutom individuell sorg en prövning av föräldrarnas relation (Ottosson, 

2015). Såväl mamman som pappan är i behov av stöttning med syfte att bemöta deras sorg på 

bästa sätt där paret ses som två enskilda personer där bemötande samt uppföljning 

individanpassas (Rådestad, 1998). 

 

Känsla av sammanhang 

 

Föreliggande studie använder Antonovskys teori avseende känsla av sammanhang (KASAM). 

Rådestad (1998) betonar vikten av att trots påfrestningarna som medföljer föräldrar som förlorat 
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ett barn bibehålla bästa möjliga hälsa hos föräldrarna. Att förstå sin omgivning, kunna uppleva 

den hanterbar och finna meningsfullhet i situationen trots sorgen (Antonovsky, 2005). 

 

Antonovskys teori uppkom när han efter en undersökning kunde konstatera att individer som 

genomgått långvariga och starka psykiska påfrestningar kunde ha lika god mental hälsa som en 

person som inte gått igenom samma påfrestning (Antonovsky, 2005). Teorin utgår från orsaken 

till att en person har en god hälsa samt vilka faktorer som spelar in för att en person ska kunna 

hantera svåra livshändelser. Fokus är att förbättra människors hälsa, livskvalitet och 

välbefinnande utifrån situationen där en av de viktigaste faktorerna är människans generella 

uppfattning av sin tillvaro och KASAM. Vilket kommer att påverka människans förmåga att 

hantera en påfrestande situation. Därmed blir KASAM av betydelse för studiens syfte då det är 

av vikt att bibehålla bästa möjliga hälsa trots den påfrestning det innebär att förlora ett barn 

(Antonovsky, 2005). 

 

De faktorer som bidrar till hälsans ursprung förklaras utifrån de hinder som förekommer i en 

persons liv parallellt med individens egna uppfattning av sin KASAM. Det är upplevelsen av 

Begriplighet, Hanterbarhet samt Meningsfullhet som styr och desto starkare dessa begrepp 

upplevs ju högre grad av KASAM har personen. Utifrån teorin syftar begriplighet till individens 

förståelse av händelser runt om i världen såväl som i personens egen omgivning. Upplevelse av 

struktur, ordning och förutsägbarhet resulterar i begriplighet jämfört med känslor av kaos och 

otydlighet. Vidare avser hanterbarhet hur väl en person känner sig kapabel till att hantera olika 

händelser samt att individen har redskap för att klara av situationen. Personens förmåga att 

hantera en situation kan upplevas som tillräckligt eller så kan individen känna att det mer är ödet 

som styr. Meningsfullhet bedöms vara den viktigaste av de tre begreppen och fokuserar på 

människans känsla av motivation samt engagemang i olika situationer (Antonovsky, 2005). 

 
 

Syfte 
 

Syftet med studien var att beskriva upplevelser hos föräldrar som drabbats av en dödfödsel. 
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Metod 
Studien genomfördes som en kvalitativ icke systematisk litteraturstudie, vilket är en 

litteraturstudie utifrån ett vetenskapligt syfte (Polit & Beck, 2017). Metoden valdes för att 

sammanställa den relevanta litteraturens information kring en specifik undersökningsfråga som i 

detta fallet var att beskriva föräldrars upplevelser av dödfödsel. Litteraturstudien är objektiv och 

sammanställer redan befintlig kunskap inom ämnet (Polit & Beck, 2017). Studiens inkluderade 

artiklar från utförda i Australien (n=1), England (n=1), Irland (n=1), Kanada (n=1), Spanien 

(n=2), Sverige (N=3), och USA (n=1). Artiklarna kvalitetsgranskades utifrån Statens beredning 

för medicinsk och social utvärdering (SBU, 2014) granskningsmallar för att säkerställa en hög 

nivå. Studien utförs av etisk karaktär och ger en inledande översiktlig kartläggning av 

forskningsläget som kan ge upphov till ökad kunskap och forskning inom området.  
 

 

Urval 
 

Databaserna PubMed och Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature (CINAHL) 

användes för litteratursökningen. PubMed är den största medicinska databasen och CINAHL är 

framträdande framför allt inom vårdvetenskapen (Kristensson, 2014). Vilka ansågs relevanta då 

studien är inom området omvårdnad.  

 

Föreliggande studies urval utgjordes av tio vetenskapliga studier. Exklusionskriterier var missfall 

innan vecka 22, dödfödsel under förlossning samt spädbarnsdöd efter förlossning. Studier äldre 

än 20 år exkluderades. Studien fokuserade på par utgjort av en man och en kvinna, därmed 

utesluts samkönade par och studier med fokus på ensamstående föräldrar. De studier som 

inkluderades var publicerade på engelska, av kvalitativ ansats och avgränsade till Europa, 

Australien och Nordamerika. Artiklar som tog upp mammor och pappors erfarenheter gällande 

dödfödsel efter vecka 22 och den relaterade omvårdnaden inkluderades.  

 

Litteraturstudiens syfte var av beskrivande karaktär. Kristensson (2014) skriver att kvalitativ 

forskning ofta används för att undersöka människors upplevelser kopplat till ett visst fenomen. 

Därför har endast kvalitativa studier inkluderats i resultatet. 
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Datainsamling 
 
En litteratursökning genomfördes i databaserna PubMed och CINAHL (se tabell ett och tabell 

två) som ansågs tillräckliga för litteraturstudien. Litteratursökningen resulterade i totalt 254 

artiklar, 113 från PubMed och 141 från CINAHL. Samtliga titlar lästes och sedan 72 abstrakts. 

De artiklar som utifrån deras abstract betraktades som relevanta i relation till syftet lästes sedan i 

fulltext och granskades med hjälp av granskningsmall för kvalitativa studier av SBU (2014) (22). 

Av dessa 22 bedömdes 10 vara passande för att inkluderas i resultatet.  

 

I CINAHL användes sökorden ¨stillbirth¨, ¨parent OR mother OR father¨, grief OR mourning¨ 

och ¨experience¨. Samtliga sökord söktes i fritext för att sedan kombineras med den avgränsade 

booleska operatorn AND.  

 

I PubMed användes MeSH-termen ¨stillbirth¨. Detta kombinerades med sökorden ¨experience¨, 

¨parents OR mothers OR fathers¨ och ¨grief OR mourning¨ för att sedan kombineras med 

booleska operatorerna AND och OR.  

 

Tabell 1: Sökschema i CINAHL 

9 

Databas: 

CINAHL  

Sökord Antal 

träffar 

Lästa 

abstracts 

Lästa i 

fulltext 

Kvalitetsgr

anskade 

Inkluderade 

#1  Stillbirth  9,985     

#2  Parents OR 

Mother OR 

Father  

231,132     

#3 Grief OR 

Mourning 

11,621     

#4 Experience 369,187     



 

Limits: Publicerade mellan 2000-2020 och på engelska. Sökningen genomfördes 17 november 

2020.  

 

 

Tabell 2: Sökschema i PubMed  

Limits: Publicerade mellan 2000-2020 och på engelska. Sökningen genomfördes 17 november 

2020.  
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#5 #1 AND 

#2 AND 

#3 AND 

#4 

141 40 12 6 6 

Databas:  

PubMed 

Sökord Antal 

träffar 

Lästa 

abstracts 

Lästa i 

fulltext 

Kvalitetsgr

anskade 

Inkluderade 

#1  Stillbirth 

[Mesh] 

4,474     

#2 Parents OR 

Mother OR 

Father 

568,491     

#3 Grief OR 

Mourning 

12,287     

#4 Experience 732,927     

#5 #1 AND 

#2 AND 

#3 AND 

#4 

113 32 10 5 4 



 

Analys av data 

 
Föreliggande litteraturstudie genomfördes med en induktiv ansats, vilket Kristensson (2014) 

beskriver som ett försök till att skapa en teori av insamlad data, och att gå från delarna till 

helheten. En integrerad analys genomfördes genom att de tio studier som efter granskningen 

bestämts ingå analyserades via olika steg. Det första steget var att noggrant och kritiskt läsa 

igenom samtliga utvalda studier i deras helhet med fokus på studiens resultat. Detta följdes av 

identifiering av nyckelfynd i varje vald studies resultat för att urskilja likheter och skillnader 

mellan de olika studierna. Slutligen formulerades en beskrivning med grund i framkomna teman 

och en presentation av resultatet framställdes i enlighet med Friberg (2012B).  

 

Forskningsetiska avvägningar  

 
Litteraturstudien antar forskningsetiska principer grundade i Helsingforsdeklarationen med 

hänvisning till World Medical Association (2018). Inkluderade studier ska vara genomförda 

utifrån de etiska principernas avvägningar. Centralt är hänsyn till de individer som deltar i 

forskning och att omsorgen om deltagarna alltid ska prioriteras före samhällets respektive 

vetenskapens intressen. Fortsättningsvis redogörs för forskningens tillvägagångssätt gällande 

information, insamling, analys och lagring av data samt att samtycke erhållits. I de situationer då 

samtycke inte kan inhämtas ska en etisk kommitté godkänna om forskningen får genomföras 

eller inte. Ytterligare belyser Helsingforsdeklarationen vikten av att skydda de medverkandes 

identiteter och att försiktighetsåtgärder ska vidtas för att undvika att kränka individers fysiska 

eller psykiska integritet samt privatliv (World Medical Association, 2018). Avsikten med ett 

etiskt förhållningssätt är att kandidatuppsatsen ska genomföras på ett etiskt korrekt sätt genom 

studiens alla delar. 

 

 

Resultat 
 

Efter granskning inkluderades nio kvalitativa artiklar och en med mixed method där enbart det 

kvalitativa resultatet användes. Utifrån dessa studieresultat framkom fyra teman för att beskriva 
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föräldrars upplevelser av dödfödsel. Dessa var tiden med barnet, sjukvårdspersonalens betydelse, 

sorg samt erkännande av föräldraskap och barnets identitet. De fyra teman lägger grunden för 

resultatet och presenteras genom rubriker. 

 

Tiden med barnet  
 

Flertalet föräldrar kände en stark oro över att se och hålla barnet efter förlossningen. En oro över 

att se en död kropp som dessutom är ett litet barn och eventuella skador som uppstått under 

förlossningen. Rädslan blandades samtidigt med en förväntan av att se och jämföra barnets 

utseende med familjemedlemmar (Ryninks et al., 2014). Sjukvårdspersonalens stöd och 

uppmuntran var av stor vikt vid föräldrarnas tvekan om att hålla i barnet (Cacciatore et al., 

2013). Föräldrarnas kände en tacksamhet gentemot sjukvårdspersonalens uppmuntrande att hålla 

i barnet och även om det var starkt rekommenderat upplevde föräldrarna inte att det var påtvingat 

(Ryninks et al., 2014) .  

 

Vikten av att skapa minnen med barnet och att bevara dessa är något flertalet studier tar upp, 

minnen såsom fotavtryck, handavtryck, en hårlock från barnet och fotografier (Cacciatore et al., 

2013; Kelley & Trinidad, 2012; Ryninks et al., 2014; Säflund et al., 2004). Även här beskrivs en 

tacksamhet gentemot sjukvårdspersonalen som såg till att barnet fotograferades och att minnena 

bevarades, något många föräldrar inte tänkte på i stunden (Cacciatore et al., 2013; 

Martínez-Serrano et al., 2019). Tiden föräldrarna spenderade med barnet var olika och vad de 

gjorde hade stor skillnad i hur givande den var (Säflund et al., 2004). Vissa var med kärnfamiljen 

på sjukhuset där de tog vara på all tid genom att bada, klä, bara hålla i barnet och skapa minnen 

under den korta tiden (Säflund et al., 2004). Andra tog hem barnet för att visa sin släkt så att 

även de skulle kunna skapa egna minnen (Nuzum et al., 2008). Föräldrarna la stor vikt i att andra 

fick träffa barnet, att få se att barnet var verkligt när de varit en så stor del av graviditeten och att 

alla som ville hålla barnet fick göra det. Trots den intensiva sorg och smärta uppstod en stolthet 

hos föräldrarna över barnet, att även om barnet avlidit hade de lyckat få ett barn vilket är mer än 

många får. En känsla av hur allt föll på plats när föräldrarna fick hålla i barnet och sorgen 

kombinerades med lycka och stolthet (Ryninks et al., 2014). 
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Att få hålla i barnet uppgavs vara en möjlighet för föräldrarna att ta farväl och att få be om ursäkt 

till barnet. Att få ta avsked beskrevs som att kunna skapa en känsla av ett avslut som var givande 

i föräldrarnas läkningsprocess och bearbetande av sorg. Och att be om ursäkt gav en känsla av att 

få uttrycka sin sorg och lätta på känslan av skuld (Ryninks et al., 2014). Tiden spenderad med 

barnet ansågs ovärderlig för föräldrarna och beslutet om att se och hålla barnet beskrevs som rätt 

beslut (Cacciatore et al., 2013; Ryninks et al., 2014; Säflund et al., 2004). Även om det var 

väldigt påfrestande att ta beslutet var tiden att spenderad med barnet positiv och föräldrarna var 

tacksam över att de tog beslutet att se barnet. De föräldrar som inte såg eller höll barnet efteråt 

uppgav ånger över detta och önskar i efterhand att de varit modigare och vågat göra det. För 

majoriteten av mödrarna var beslutet att se sitt dödfödda barn avgörande för deras förmåga att 

acceptera vad som hänt, ta farväl och att sedan kunna gå vidare (Ryninks et al., 2014).  

 

Sjukvårdspersonalens betydelse   
 

Sjukvårdspersonalen har en stark påverkan på föräldrarnas upplevelse av en dödfödsel (Nuzum 

et al., 2008; Säflund et al., 2004). Hur sjukvårdspersonalen bemöter föräldrarna i deras trauma 

lägger stor del av grunden i hela upplevelsen och hur föräldrarna komma att minnas tillbaka på 

den (Nuzum et al., 2008). Sjukvårdspersonalen har en väldigt viktig roll som kan både lindra och 

förvärra föräldrarnas lidande. Även anknytningen till barnet påverkas av sjukvårdspersonalens 

bemötande och stöttning (Säflund et al., 2004). Det är viktigt att kunna bemöta föräldrarnas sorg 

i situationer som besked om diagnos och ultraljud, något som är starkt minnesvärt hos 

föräldrarna (Nuzum et al., 2008). Flertalet föräldrar upplevde att ögonblicket vid beskedet var 

dåligt hanterat av sjukvårdspersonalen. Bemötandet ansågs kallt och föräldrarna fick ingen tid att 

anpassa sig och ta in beskedet (Cacciatore et al., 2013; Martínez-Serrano et al., 2019). 

Känslolösheten och tystnaden som uppvisades av sjukvårdspersonalen skapade förvirring, oro 

och rädsla i en redan traumatisk situation. Kommunikationen var bristande vilket skapade 

förvirring och mötet blev dåligt då sjukvårdspersonalen inte var förberedda och kunniga i att ge 

beskedet (Cacciatore et al., 2013; Kelley & Trinidad, 2012). Även om sjukvårdspersonalen 

menade väl kunde kunskapsbristen kring ämnet leda till kommentarer som var direkt opassande 

och gjorde situationen svårare för föräldrarna. Kommentarerna fick istället föräldrarna att känna 

sig missförstådda och att deras sorg och förlust underminerades (Martínez-Serrano et al., 2019). 
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Cacciatore et al. (2013) beskriver händelser av respektlöshet där modern ansågs överdriva sin 

reaktion och sorg och att händelsen inte var så farlig enligt sjukvårdspersonalen. Vissa föräldrar 

upplevt både positivt och negativt bemötande av sjukvårdspersonalen där barnmorskor och 

sjuksköterskor ansågs vara till stor hjälp och stöd medan läkare uppfattades som mer mekaniska 

och kyliga (Kelley & Trinidad, 2012).  

 

Hur informationen framförs av sjukvårdspersonalen är av stor betydelse för föräldrarna. 

Framförandet av information behöver komma stegvis för att föräldrarna ska kunna ta emot och 

hinna bearbeta den (Säflund et al., 2004). Den bör även framföras på mottagarens nivå då 

föräldrar uppgav det svårt att förstå situationen eftersom sjukvårdspersonalen använda 

medicinska termer som föräldrarna inte kunde förstå (Samuelsson et al., 2001). Föräldrarna var 

nöjda med den information de fick med sig hem i form av böcker och broschyrer (Bond et al., 

2018; Cacciatore et al.,2013; Kelley & Trinidad, 2012). Däremot fanns det brister i 

informationen på plats, tiden för muntliga diskussioner och möjligheten till att ställa frågor var 

för liten eller obefintlig. Den största faktorn till detta var tidsbrist för sjukvårdspersonalen (Bond 

et al., 2018). 

 

Föräldrarna ansåg det viktigt att sjukvårdspersonalen visade empati gentemot dem och 

situationen (Bond et al., 2018; Cacciatore et al., 2013; Farrales et al., 2020; Kelley & Trinidad, 

2012; Nuzum et al., 2008; Säflund et al., 2004). Även om informationen som framfördes var 

densamma togs den bättre emot av föräldrarna om den framfördes empatiskt och med värme 

(Säflund et al., 2004). Föräldrarna uppskattade när sjukvårdspersonalen visade integritet, 

ärlighet, empati, respekt och en förståelse för deras sorg (Bond et al., 2018). Det mest 

meningsfulla för föräldrarna var de i sjukvårdspersonalen som tog sig tid att sitta med 

föräldrarna, se dem i ögonen och vara närvarande med dem i deras sorg. Föräldrarna uppskattade 

när sjukvårdspersonalen visade medkännande, kunde vara personliga med dem och beklagade 

sorgen vid de tuffa beskeden. Hur de kunde visa sin sorg öppet utan att föräldrarna kände att det 

var opassande utan enbart gav en känsla av medkännande och hur de delade sorgen med dem. En 

mamma beskrev hur hon fick veta att hennes läkare lämnade rummet och grät. Hon beskrev hur 

det fick henne att inte känna något annat än medkännande och delad sorg. Andra i 
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sjukvårdspersonalen grät öppet och visade sin sorg vilket föräldrarna ansåg stöttande och till 

hjälp i situationen (Kelly & Trinidad, 2012).  

  

Föräldrarna ansåg det grundläggande att ha någon som vägledde dem, hur sjukvårdspersonalen 

gav stöd i viktiga beslut och kunde bidra med kunskap och erfarenhet (Martínez-Serrano et al., 

2019). En mamma i studien av Kelley och Trinidad (2012) beskriver hur en av sjuksköterskorna 

satt med henne och berättade att även hon genomgått en dödfödsel. Mamman uppskattade hur 

hon var personlig med henne och delade med sig av sina erfarenheter för att kunna stötta 

mamman i sorgen och bidra till en förståelse för situationen. Föräldrarna fick information av 

sjukvårdspersonalen och olika förslag att överväga för att sedan ta ett självständigt beslut 

(Samuelsson et al., 2001). Bemötandet och kunskapen i händelsen var en av grunderna i hur 

föräldrarna minns tillbaka på situationen (Cacciatore et al., 2013; Säflund et al., 2004). 

Föräldrarna upplevde en stor trygghet och stöd i att få träffa sjukvårdspersonalen som varit 

delaktig under dödfödseln efter händelsen. Och att få ha samma barnmorska under 

nästkommande graviditet samt att sjukvårdspersonalen då var medveten om den tidigare 

dödfödsel (Säflund et al., 2004). 

 

Sorg  

Föräldrar genomgick stor sorg under och efter tiden av dödfödseln (Cacciatore et al., 2013; 

Camacho-Ávila et al., 2019; Farrales et al., 2020; Kelley & Trinidad, 2012; Martínez-Serrano et 

al., 2019; Samuelsson et al., 2001; Säflund et al., 2004). Beskedet att föräldrarnas barn har dött 

är början på en lång och tuff period som innefattar sorgeprocessen (Camacho-Ávila et al., 2019). 

Det emotionella uthävandet började från det att beskedet gavs av sjukvårdspersonalen och 

därefter rasade förväntningarna föräldrarna hade för sitt barn försvann och var inte längre 

närvarande. Det framkom även att känslor som osäkerhet och ensamhet ökade smärtan och 

sorgen (Camacho-Ávila et al. 2019). Mödrarna upplevde sorg och depression i veckor och 

månader efter dödfödseln. Liknande känslor upplevdes även av pappor, dock låg deras fokus mer 

på att stödja partnern medan mödrarna fokuserade på att försöka åtgärda problemen (Kelley & 

Trinidad, 2012; Martínez-Serrano et al. 2019). Föräldrarna ansåg att sorgeprocessen var tvetydig, 

de visste inte vad de hade att vänta sig och det tog tid att smälta och att försöka förstå vad de 

skulle göra blev en daglig utmaning (Kelley & Trinidad, 2012). 
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Föräldrarna upplevde att deras lidande underskattades av andra människor. Föräldrarna 

förväntades återhämta sig snabbt av människor som ansåg att deras förlust inte var av lika stor 

betydelse som att förlora någon som varit i livet, vilket bara ökade deras sorg och lidande 

(Martínez-Serrano et al. 2019). Föräldrarna ansåg att sakerna som de sparat från tiden på 

sjukhuset var viktiga för att hantera sorgen och hitta en väg tillbaka till det alldagliga livet när de 

väl lämnat sjukhustiden bakom sig (Samuelsson et al., 2001; Säflund et al., 2004). Vissa pappor 

grät öppet och upplevde det som accepterat att de uttryckte sin sorg. Att ha ett barn sedan 

tidigare var något som gav styrka i sorgen. Papporna såg sig själva som ett verktyg i det 

vardagliga livet. Genom att ta hand om praktiska saker försökte de skydda och hjälpa sin partner 

i sorgen, men det var samtidigt svårt att få allt att gå ihop eftersom deras egen sorg dränerade all 

energi. Papporna uttryckte att de tyckte att deras partners sorg låg på en djupare nivå än deras 

egen, och att partnern var bättre på att prata om och uttrycka sina känslor, varpå de själva tyckte 

att de var mer tysta och grubblandes (Samuelsson et al., 2001). 

 

Erkännandet av föräldraskap och barnets identitet  
 

Föräldrarna ansåg det viktigt att att ge sitt barn en identitet (Camacho-Ávila et al., 2019; Farrales 

et al., 2020; Martínez-Serrano et al., 2019; Nuzum et al., 2018; Samuelsson et al., 2001). 

Identiteten kunde betyda olika saker, ett föräldrapar beskrev att de inte lagligt kunde registrera 

sitt barn som en del av familjen, eftersom det påstods att det aldrig hade varit vid liv 

(Camacho-Ávilas et al., 2019). Föräldrar upplevde känslor av oförståelse och att deras barn på ett 

sätt nekas existens på grund av administrativa orsaker (Martínez-Serrano et al., 2019). Men till 

största del handlade identiteten om att faktiskt se barnet som en person och del av familjen 

(Farrales et al., 2020; Nuzum et al., 2018; Martínez-Serrano et al., 2019;  Samuelsson et al., 

2001).  

 

Föräldrar beskrev vikten av att omvärlden såg deras barn som en oersättlig individ. Vissa 

kommentarer från omgivningen som sa till föräldrarna att försöka igen så snart de blivit friska 

tog ifrån identiteten från deras barn. Termer som “foster’’, “missfall’’ och även “dödfödsel’’ 

upplevdes som opersonligt och distanserande istället för att använda barnets namn vilket 
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bekräftade både barnet och föräldraskapet (Farrales et al., 2020). Barnets identitet var även en 

viktig aspekt för föräldrarna att minnas tillbaka då de inte längre befann sig fysiskt med dem. 

Centralt till identiteten var barnets namn. Stor majoritet av föräldrarna namngav sitt barn, vilket 

även stärkte känslan av att vara en familj. Föräldrarna beskriver vikten av att se sitt barn som en 

person och egen individ, hur deras barn var unikt och en riktig person av betydelse. Av de som 

blivit intervjuade och hade barn sedan tidigare beskrevs det att samma känslor av kärlek och 

omsorg som fanns till deras tidigare barn även fanns till det barn de precis förlorat (Nuzum et al. 

2018).  

 

Föräldrarna uppskattade att ha haft en så normal förlossning som möjligt. När barnet föddes 

möttes det av samma respekt och värdighet som vid vilken födsel som helst av 

sjukvårdspersonalen och detta legitimerade barnets identitet och föräldraskapet (Cacciatore et al., 

2013). Även om barnet avlidit är det en del av familjen och kommer aldrig glömmas bort 

(Samuelsson et al., 2001). Föräldrarna ansåg något av det viktigaste vara att barnet uppfattades 

som en riktig individ och att barnet alltid kommer vara en del av familjen. Föräldrarna namngav 

sitt barn och vissa lyfte fram att det betydde mycket för dem att bevara uppgifter om att deras 

barn var fött eller åtminstone ett dödscertifikat. Medan de starkt identifierade sig som föräldrar, 

och sa att de alltid kommer vara föräldrar åt sitt förlorade barn, kände de att just denna aspekt av 

sin egen identitet inte riktigt bekräftades av andra i deras omgivning (Kelley & Trinidad, 2012). 

 

 

Diskussion 
Diskussion av vald metod 
 
Vikten av att skapa översikt av redan befintlig forskning och därmed en litteraturstudie betonas 

alltmer (Friberg, 2017). Därför är en litteraturstudie passande för det valda ämnet i föreliggande 

studie som sammanställer redan tidigare forskning i området. Friberg (2012B) skriver att 

kvalitativa studier har som yttersta mål att öka förståelsen för ett specifikt ämne med fokus på 

subjektiva fenomen. Som sådant innehåller följande litteraturstudie resultatet av nio kvalitativa 

studier och en mixed method. Varje enskild forskningsstudie har ett kunskapsvärde vilket gör att 
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en sammanställning av dessa ger ett större kunskapsvärde och därmed ökar förståelsen för 

fenomenet (Friberg, 2012B).  

 

Litteratursökningarna genomfördes i databaserna CINAHL och PubMed. För att besvara studiens 

syfte valdes sökorden stillbirth, parents, mothers, fathers, grief, mourning och experiences. En 

sökning gjordes först utan sökordet experiences, men detta resulterade i ett för stort antal artiklar 

och då studiens syfte ville ta reda på upplevelser inkluderades detta sedan i sökningen. Dessa 

kombinerades med de booleska operatorerna AND och OR och samma sökord användes i de 

båda databaserna. Eftersom tilldelad tid ej var tillräcklig för en systematisk litteraturstudie valde 

författarna ett icke systematiskt genomförande, dock är en systematisk studie att föredra då all 

relevant forskning inom området sammanställs, och som så kan relevant data ha missats att 

inkluderas i föreliggande studie (Kristensson, 2014). Detta resulterade i enligt författarna ett 

tillräckligt brett underlag för genomförandet av litteraturstudien. Då syftet i föreliggande 

litteraturstudie är att beskriva föräldrars upplevelser av en dödfödsel inkluderades endast 

resultatet av kvalitativa studier. Dock är inkluderad studie av Bond et al. (2018) en mixed 

method design där endast den kvalitativa delen av resultatet inkluderades i studien. Att endast 

inkludera kvalitativa studier kan ses som en svaghet då Polit och Beck (2018) menar att 

inkluderandet av både kvalitativa och kvantitativa resultat kan öka bredden och djupet på ett 

fenomen. 

 

Resultatets inkluderade studier var utförda i Australien (n=1), England (n=1), Irland (n=1), 

Kanada (n=1), Spanien (n=2), Sverige (N=3), och USA (n=1). Dessa länders sjukvård kan enligt 

författarna överföras och liknas i någon mån med den svenska, vilket också kan stärka 

överförbarheten. De i resultatet inkluderade studierna granskades med hjälp av en 

granskningsmall för kvalitativa studier av SBU (2014). För att inkluderas krävdes att medelhög 

till hög kvalitet uppnåddes, detta för att stärka litteraturstudiens trovärdighet och etiska 

förhållningssätt. Exklusionskriterier innefattade artiklar som inte är publicerade på engelska eller 

svenska då ingen av författarna har tillräcklig kunskap för att inkludera studier skrivna på något 

annat språk. Vidare uteslöts även studier publicerade innan år 2000 då dessa studier inte ansågs 

bidra med användbara resultat och följa utvecklingen i ämnet.  
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Diskussion av framtaget resultat 
 
Resultatet av litteraturstudien identifierade fyra huvudteman; tiden med barnet, 
sjukvårdspersonalens betydelse, sorg samt erkännandet av föräldraskap och barnets identitet. 

Dessa diskuteras nu utifrån ytterligare aspekter, vilka är empati från sjukvårdspersonalen, 

sjukvårdspersonalens bristande kunskap samt föräldraskapet. 
 

Empati från sjukvårdspersonalen  

 

Föreliggande studies resultat visar på stor betydelse i sjukvårdspersonalens bemötande av 

föräldrarna i deras trauma. Något som flertalet studier tagit upp är vikten av att 

sjukvårdspersonalen visar empati och den skillnad det bidrog med för föräldrarnas upplevelse av 

dödfödseln (Bond et al., 2018; Cacciatore et al., 2013; Nuzum et al., 2008; Säflund et al., 2004). 

Föräldrarna sökte erkännande i sin sorg från sjukvårdspersonalen såväl som från sina släktingar. 

Något som bekräftas av tidigare studier där bekräftelsen av sorgen från sjukvårdspersonalen och 

empatin de visade var av stor betydelse för föräldrarna (Samuelsson et al., 2001). De föräldrar 

som bemöttes med kyla och avståndstagande av sjukvårdspersonalen upplevde en förvirring som 

kan kopplas till Antonovskys (2005) KASAM gällande hanterbarhet. Hanterbarhet syftar till 

personens förmåga att hantera olika situationer där sjukvårdspersonalens stöd och empati gav 

föräldrarna redskap till att uppnå begreppet hanterbarhet. Däremot gav kylan som flertalet 

föräldrar upplevde av sjukvårdspersonalen en minskad grad av hanterbarhet och hur väl 

föräldrarna kunde hantera situationen.  

 

Hur föräldrar vill bli bemötta av sjukvårdspersonalen kan vara högst individuellt men 

föreliggande litteraturstudies resultat visade att föräldrarna uppskattade när personalen blir 

personliga med föräldrarna (Cacciatore et al., 2013; Kelley & Trinidad, 2012; Samuelsson et al., 

2001; Säflund et al., 2004). Medkänslan från sjukvårdspersonalen var en väsentlig form av 

medvetenhet som lindrade traumat föräldrarna upplevde. Det mest meningsfulla enligt 

föräldrarna var de som tog sig tid att sitta med dem, se föräldrarna i ögonen och vara närvarande 

i deras sorg (Farrales et al., 2020). Även delad erfarenhet var starkt givande och föräldrarna tog 

stöd i sjukvårdspersonal som delade med sig av sina historier och upplevelser samt hur de tagit 
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sig igenom det (Kelly & Trinidad, 2012). Delandet av dessa upplevelser var ett stöd för 

föräldrarna och kan kopplas till Antonovskys (2005) KASAM gällande begreppet meningsfullhet 

där engagemang från sjukvårdspersonalen som fördes vidare till föräldrarna och kopplingen 

mellan dessa skapade en känsla av meningsfullhet, att inte vara ensam i situationen och att andra 

tagit sig igenom samma trauma. Att sjukvårdspersonalen och andra med sina tidigare 

erfarenheter nu kan hjälpa en annan i samma situation gav en känsla av meningsfullhet för 

föräldrarna då även de kommer kunna stötta andra i framtiden. 

 

Studiens resultat visar att föräldrarna uppskattade när sjukvårdspersonalen hade ögonkontakt, 

visade empati och emotionellt engagemang. Något som är väldigt viktigt vid ett svårt besked. 

Hur sjukvårdspersonalen som delade sorgen med föräldrarna hjälpte dem i deras sorg och hur det 

kändes naturligt och stödjande i den svåra situationen (Kelley & Trinidad, 2012). 

Sjukvårdspersonalen som grät med föräldrarna i sorgen och delade denna gav enbart en känsla av 

ärlighet som hjälpte föräldrarna då det var en helt normal reaktion (Ferrales et al., 2020). Det 

visade på mänsklighet och var de personer som varit mest betydande i sorgen. I sjukvården talas 

det mycket om hur empatin kan visas utan att bli personlig och sympatisk. Att hålla den 

professionella rollen i alla situationer och inte korsa gränsen. Däremot visar resultaten på vikten 

för föräldrarna att få dela sin sorg med sjukvårdspersonalen och hur deras medkännande inte 

anses oprofessionellt utan bidragande och till hjälp för föräldrarnas sorgbearbetning (Bond et al., 

2018; Cacciatore et al., 2013; Farrales et al., 2020; Nuzum et al., 2008; Säflund et al., 2004). 

 

 

Sjukvårdspersonalens bristande kunskap  

 

Studiens framtagna resultat visar att en av de viktigaste vändpunkterna relaterat till 

sjukvårdspersonalen är stöd i kaos och i den traumatiska situationen. Något som uppnås genom 

strukturerad information och där sjukvårdspersonalens bemötande är avgörande för bidragande 

till eller lindrande av lidande. Något som kan kopplas till Antonovskys (2005) KASAM gällande 

begreppet begriplighet som syftar till personens förståelse för händelsen samt att känna struktur 

och ordning. Om sjukvårdspersonalen kan ge en tillräcklig och relevant information till 

föräldrarna kan de bidra till en högre uppnådd begriplighet av situationen som ökar föräldrarnas 
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upplevda KASAM. Pedagogiska alternativ upplevdes otillräckliga i en så kritisk situation och tid 

för muntlig diskussion samt möjligheten att ställa frågor var starkt uppskattat men beskrevs vara 

för kort tid (Bond et al., 2018). Det hade behövts mer information om tiden efter dödfödseln och 

vilket stöd föräldrarna kan få efter händelsen för en bättre upplevd KASAM. Då sjukvården är 

starkt pressad och tidsbrist kan ses som en orsak till den bristande möjligheten av muntlig 

information (Socialstyrelsen, 2020) hade den kunnat ges skriftligt och skickas hem med 

föräldrarna då det setts som givande i andra situationer (Cacciatore et al., 2013).  

 

Vanligt förekommande vid beskedet om att barnet har dött var att ge beskedet snabbt och lämna 

föräldrarna med lite information om vad som skulle hända efter (Cacciatore et al., 2013; Kelley 

& Trinidad, 2012; Martínez-Serrano et al., 2019). Vissa i sjukvårdspersonalen blev svåra att 

prata med och undvikande, informationen stängdes av och föräldrarna upplevde en känsla av 

ensamhet och förvirring. De som undvek situationen tenderade ha svårt att veta vad de skulle 

göra och säga i situationer kring en dödfödsel vilket resulterade i att de oftast undvek situationen 

helt genom att inte prata med eller möta föräldrarna. Mycket för att de inte kunde svara på varför 

barnet dött men även för att de ansåg att ämnet inte berördes i deras utbildning vilket gjorde dem 

oförberedda på att hantera situationen. Vissa kommentarer kunde vara skadande trots 

välmenande däremot ansågs de som inte sa något var värre än de som pratade om det, sorgen för 

föräldrarna var redan så djup att det gjorde mer skada att undvika ämnet, att prata om det kunde 

inte göra det värre än vad det redan var (Kelley & Trinidad, 2012). Den bristande kunskapen hos 

sjukvårdspersonalen resulterade i undvikande och en kyla mot föräldrarna. Därför är det av vikt 

att införa ämnet mer i utbildningarna gällande prevalens av dödfödsel och hanterandet av 

situationen för att kunna stödja föräldrar på bästa sätt i den påfrestande situationen.  

 

 

Föräldraskapet  

 

I resultatet av föreliggande litteraturstudie framkommer det att vissa av de intervjuade 

föräldrarna definitivt identifierar sig själva som just föräldrar, men vissa påpekade att omvärlden 

ibland hade en annan uppfattning. Detta upplevde föräldrarna berövade deras barn dess identitet 

och själva deras föräldraskap (Camacho-Ávila et al., 2019; Farrales et al., 2020; 
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Martínez-Serrano et al., 2019; Nuzum et al., 2018; Samuelsson et al., 2001). Detta kan tolkas 

som att stigma fortfarande är något som sätter sin prägel på dödfödsel och de involverade 

föräldrarna. Stämpeln “mamma” eller “pappa” är socialt viktiga och tydligt definierade roller, 

oftast karaktäriserat med närheten av ett barn. Dock blir gränserna efter en dödfödsel inte lika 

tydliga och för mödrar i studien som födde sitt första barn beskrevs ett slags limbo som inträdde 

när det stundande mödraskapet fick ett abrupt slut. Vissa uppgav att de var besvikna på sig själva 

och inte kände sig som mödrar och att deras barn aldrig funnits. Det framkommer att individer i 

föräldrarnas närhet sa till dem att de inte var riktiga föräldrar eftersom de inte hade något fysiskt 

barn (Pollock et al., 2019). Detta bekräftar vårt resultat om att att synen på föräldraskap relaterat 

till dödfödsel skiljer sig både från förälder och omvärlden samt från förälder till förälder och att 

stigma fortfarande har en roll i detta. I Antonovskys (2005) teori KASAM är ett av de bärande 

begreppen meningsfullhet. Detta menar han är en av de tre delarna som krävs för att uppnå en 

högre nivå av sammanhang. Genom att hjälpa föräldrar finna meningsfullhet och en högre nivå 

av KASAM i samband med en dödfödsel menar författarna till denna studie att stigmatiseringen 

från omvärlden och de själva kan minska och upplevelsen av en dödfödsel, i all dess trauma, 

skulle kunna förbättras. 

 

Sjukvårdspersonalen har ett ansvar och en viktig roll där de kan vända stigma och den sociala 

attityden kring en dödfödsel. Både genom kommunikationen med föräldrar som upplever en 

dödfödsel och ge dem bästa möjliga stöd, bekräfta dem som föräldrar och barnets identitet samt 

att publicera arbete för ny kunskap i ämnet och utbildning som för kunskapen vidare (Kelley & 

Trinidad, 2012). 

 

Slutsats och kliniska implikationer 
 

Resultatet av föreliggande litteraturstudie visade på att dödfödsel är en livsomvälvande 

upplevelse för de inblandade föräldrarna. Det framkom att den tid föräldrarna får med barnet är 

mycket betydande för den framtida sorgeprocessen och att sjukvårdspersonalen har en viktig roll 

i att främja detta. Även bevarandet av minnen såsom foton och hand- och fotavtryck av barnet 

framkommer som viktigt i studien. Alla föräldrars upplevelser och erfarenheter av en dödfödsel 

skiljer sig åt men gemensamt önskar föräldrarna att sjukvårdspersonalen är närvarande och visar 
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förståelse och stöd i situationen. Föräldrarna önskar även få information i alla steg som en 

dödfödsel innebär. Föreliggande studie bidrar till en ökad kunskap i ämnet som kan hjälpa 

sjukvårdspersonalen i bemötandet av föräldrar i den traumatiska händelsen. För den 

grundutbildade sjuksköterskan som kan möta föräldrar vilka genomgått en dödfödsel i andra 

sammanhang bidrar studien med en ökad förståelse för vad föräldrarna upplevt, och vad som är 

viktigt att tänka på i mötet med dessa föräldrar. 

 

Författarnas arbetsfördelning 
 

Författarnas arbetsfördelning har under arbetsprocessen fördelats lika. Genomgången av 

studierna i databaserna CINAHL och PubMed genomfördes enskilt för att få fram relevanta 

abstrakts som sen jämfördes och lästes tillsammans. Efter det valde författarna tillsammans ut de 

studier som kvalificeras och ansågs relevanta och givande för föreliggande litteraturstudie. Under 

skrivprocessen har författarna haft en kontinuerlig dialog om bakgrund, resultat och diskussion 

och texten är därmed skriven lika mycket av båda författare. 
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Granero-Molin
a, Isabel María 
Fernández-Me
dina, Laura 
Martínez-Arter
o, José Manuel 
Hernández-Pad
illa   

Experience of 
parents who 
have suffered a 
perinatal death 
in two Spanish 
hospitals: a 
qualitative 
study.  

2019 
 

Spanien The objective 
of this study is 
to describe and 
understand the 
experiences 
and 
perceptions of 
mothers and 
fathers who 
have suffered a 
perinatal death. 
 
Fokus på båda 
föräldrarna. 

Hermeneutisk 
fenomenologis
k kvalitativ 
intervjustudie 

Tre 
huvudteman: 
Vi har haft ett 
barn, vikten av 
att ge barnet en 
identitet och 
legitimera 
sörjandet. 2, 
emotionellt 
uthävande,  

Karin Säflund, 
Berit Sjögren, 
Regina 
Wredling 

The Role of 
Caregivers 
after a 
Stillbirth: 
Views and 
Experiences of 
Parents 

2004 Sverige 

 
 

Utforska 
föräldrars 
upplevelser av 
den support de 
fått av 
vårdpersonal. 
 
Fokus på båda 
föräldrarna. 

Kvalitativ 
intervjustudie 

Vikten av 
information och 
stöd från 
vårdpersonal, 
men också att få 
tid att smälta 
informationen 
innan ny kan 
ges. Vikten av 
stöd vid mötet 
och farvälet av 
barnet. 
Förklaring till 
dödfödseln, 
vissa mammor 
kände sig 
skyldiga och 
ville veta varför 
barnet dött. 
Förstå sin sorg, 
att få hålla 
barnet var 
första steget 
mot recovery. 
Att ha 
memorabilia 
hjälpte dem att 
förstå varför de 
sörjde. Både 
upplevelser av 
värme och kyla 
från 
vårdpersonal 

Daniel Nuzum, 
Sarah Meaney, 
Keelin 

The impact of 
stillbirth on 
bereaved 

2018 Irland Att utforska 
upplevelserna 
och den 

Kvalitativ 
semistrukturer
ad 

Vikten av att 
ge barnet en 
identitet, 



 

30 

O'Donoghue  parents: A 
qualitative 
study 

personliga 
påverkan på 
föräldrar som 
genomlevt en 
dödfödsel. 
 
Fokus på båda 
föräldrarna. 

intervjustudie  namnge, 
memorabilia. 
Ha hopp i en 
mycket svår 
situation. En 
känsla av att 
nåt var fel. Vid 
ett oväntat 
besked att 
barnet var dött 
upplevde 
föräldrarna ett 
skifte mellan 
förväntning 
och 
devastation, 
för vissa en out 
of body 
experience. 
Kände 
förvirring och 
hoppades på 
att beskedet 
var falskt. 
Kände en 
beskyddande 
instinkt till 
barnet, skulle 
gett sitt eget 
liv. Problem 
med 
obduktion, 
vissa ville inte 
att barnet 
skulle 
genomgå det, 
jobbigt med 
väntan. 
Påverkan på 
relationen.  

Margaret 
Samuelsson,  
Ingela 
Rådestad,  
Kerstin 
Segesten. 

A Waste of 
Life: Fathers’ 
Experience of 
Losing a Child 
Before Birth 

2001 Sverige Att beskriva 
pappors 
upplevelser av 
att förlora ett 
barn 
intrauterint. 
 
Fokus på 
pappan. 
 

Kvalitativ 
fenomenologis
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intervjustudie 

Pappor som 
blir intervjuade 
efter beskedet 
om att barnet 
dött inuteri. 
Det flesta 
papporna ville 
att mamman 
skulle 
genomgå 
c-snitt, men 
efter en vanlig 
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fel, känslor av 
en kommande 
katastrof. 
Kände att de 
ville skydda 
sin partner. 
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surrealistiskt 
att partnern 
hade ett dött 
barn. Tiden 
mellan 
beskedet och 
födseln var 
jobbig. Kände 
att 
administrativa 
saker och att 
skydda 
partnern var 
viktigt. 
Frustration och 
hjälplöshet vid 
födseln. 
Kändes som ett 
bortkastat liv, 
var först rädda 
att se barnet. 
Kändes rätt att 
hålla i barnet. 
Kändes först 
konstigt med 
memorabilia 
men efteråt 
bra. Kände att 
barnet var en 
del av 
familjen.  
 

Paloma 
Martínez-Serra
no, Azucena 
Pedraz-Marcos
, Montserrat 
Solís-Muñoz, 
Ana María 

The experience 
of mothers and 
fathers in cases 
of stillbirth in 

2019 Spanien Att utforska 
erfarenheterna 
från både 
mödrarna och 
fäderna om 
vården dom 
fick under 

Kvalitativ 
hermeneutisk 
fenomenologis
k studie med 
halvstrukturera
de intervjuer 

Fyra 
huvudkriterier: 
förnekande av 
sorg, 
paradoxen om 
liv och död, 
skuld och att 



 

32 

Palmar-Santos Spain. A 
qualitative 
study 

förlossningen 
vid en 
dödfödelse. 
 
Fokus på båda 
föräldrarna. 

gå igenom och 
övervinna 
förlusten. Är 
brist på 
erkännandet av 
föräldraskap 
och förlusten.  
Viktigt med 
stöd anpassad 
efter 
föräldrarnas 
behov. Främja 
socialt 
erkännande av 
sorgen och 
utbilda 
personal inom 
ämnet.  

Diana Bond, 
Camille 
Raynes-Green
ow, Adrienne 
Gordon 

Bereaved 
parents’ 
experience of 
care and 
follow- up 
after stillbirth 
in Sydney 
hospitals 

2018 Australien 
 
 

Att identifiera 
vilka strategier 
som var mest 
uppskattade av 
föräldrar i 
relation till 
omvårdnad vid 
dödfödsel. 
 
Fokus på båda 
föräldrarna. 

Mixed method, 
öppna och 
slutna 
frågeformulär, 
data 
analyserades 
både 
kvalitativt och 
kvantitativt. 

Föräldrarna 
tyckte det var 
viktigt med 
vägledning. 
Viktigt med ett 
eget rum, men 
en balans 
mellan att ha 
privacy och att 
känna sig 
isolerad. 
Viktigt med 
emotionell 
support och 
sensitiv vård. 
Uppskattade 
personal som 
visade empati, 
integritet och 
uppriktighet, 
goda 
lyssningskunsk
aper.  
Märkte när 
personal kände 
sig obekväma 
och kanske 
gjorde 
märkliga 
kommentarer 
och detta 
påverkade 
negativt.  
 

J. cacciatore, Fatherhood 2013 Sverige Att utforska Kvalitativ Vissa pappor 
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Kerstin 
Erlandsson, 
Ingela 
Rådestad 

and suffering: 
a qualitative 
exploration of 
Swedish men's 
experiences of 
care after the 
death of a baby 

pappors 
upplevelser av 
dödfödsel och 
psykosocialt 
stöd. 
 
Fokus på 
pappan. 

content 
analysis, ett 
antal öppna 
frågor. 
Frågeformulär 
online.  

(16%) kände 
sorg eller ilska 
över nåt 
personalen 
gjorde i 
samband med 
födseln, men 
de allra flest 
86% hade 
positiva tankar 
av personal i 
samband med 
födseln. Kände 
tacksamhet till 
att personalen 
behandlade 
barnet som 
vanligt, vanlig 
födsel. 
Memorabilia 
var viktigt. 
vissa Kände att 
själva beskedet 
kunde ha gjorts 
på ett bättre 
sätt. 
Otillräcklig 
information 
om vad som 
skulle hända 
härnäst, efter 
beskedet. 
Positivt att få 
sitt 
föräldraskap 
bekräftat. 
 

Maureen C 
Kelley, Susan 
B Trinidad 

Silent loss and 
the clinical 
encounter: 
Parents’ and 
physicians’ 
experiences of 
stillbirth–a 
qualitative 
analysis 

2012 USA Fördjupad 
förståelse för 
föräldrarnas 
upplevelser av 
en dödfödsel 
med fokus på 
det kliniska 
mötet. 
Upplevelserna 
av 
kommunikatio
nen och stöd 
med sjukhus 
och 
efterföljande 
samt sorg. 
Även fokus på 

Kvalitativ 
intervjustudie 

Kvinnorna 
ansåg 
förlossningsmi
ljön och 
glädjen som 
fanns där vara 
en smärtsam 
miljö för en 
dödfödsel och 
att läkarnas 
försök till tröst 
ofta hade en 
motsatt effekt. 
Sorgen kändes 
djup men inte 
socialt erkänd 
och läkarna 
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förlossningsläk
arens åsikter 
och 
upplevelser 
med målet att 
förbättra. 
 
Fokus på båda 
föräldrarna. 

insåg inte dess 
djup och 
varaktighet. 
Läkare 
betraktade 
dödfödelse 
som en 
oväntad klinisk 
tragedi, även 
om flera ansåg 
att födseln var 
mindre 
traumatisk än 
spädbarnsdöd. 
Föräldrarna 
fortsätter 
minnas det 
dödfödda 
barnet som en 
del av 
familjen. 

Lynn L 
Farrales, 
Joanne 
Cacciatore, 
Christine 
Jonas-Simpson
, Shafik 
Dharamsi, 
Jaime Ascher, 
Michael C 
Klein 

What bereaved 
parents want 
health care 
providers to 
know when 
their babies are 
stillborn: a 
community-ba
sed 
participatory 
study 

2020 Kanada Att undersöka 
föräldrars 
erfarenheter av 
en dödfödsel 
och vården 
efter 
händelsen. 
Med en 
djupare 
förståelse av 
pappors 
erfarenheter. 
 
Fokus på båda 
färlödrarna. 

Kvalitativ 
intervjustudie 

Både mödrar 
och fäder 
upplever att 
erkännande av 
sitt barn som 
individ, deras 
föräldraskap 
och deras 
varaktiga 
traumatiska 
sorg från 
vårdgivare är 
viktiga 
faktorer som 
krävs i 
processen att 
inleda 
omedelbar 
vård efter en 
dödfödsel. 

Kirsty 
Ryninks, Cara 
Roberts-Collin
s, Kirstie 
McKenzie-Mc
Harg, Antje 
Horsch 

Mothers’ 
experience of 
their contact 
with their 
stillborn 
infant: An 
interpretative 
phenomenolog
ical analysis 

2014 England Att utveckla en 
bättre 
förståelse för 
mödrarnas 
upplevelser av 
att umgås med 
sitt dödfödda 
barn, den 
psykologiska 
effekten av att 
se och hålla i 
barnet och hur 
de känner för 
besluttet de 
fattar om att se 
barnet eller 
inte. 
 

Kvalitativ 
longitudinell 
intervjusstudie 

Att ha kontakt 
med sitt 
dödfödda barn 
gav mödrarna 
tid att bearbeta 
händelsen, 
skapa minnen 
och ta farväl. 
Majoriteten 
nöjd med 
beslutet att 
spendera tid 
med barnet. 
Trots rädsla för 
kroppens 
utseende.  
Förberedelsern
a före kontakt 
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Fokus på 
mamman. 

med barnet, 
professionellt 
stöd under och 
efter är 
avgörande för 
att förhindra 
psykiska 
problem hos 
mamman. 
Viktigt med 
diskussion om 
att se och hålla 
barnet.  


