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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund: År 2013 dog 429 barn i Sverige intrauterint, vilket motsvarade tre till fyra 

dödfödda barn per 1 000 födda. I 10-15 procent av alla fall av barn som föds döda finns ingen 

känd orsak till barnets död.  

 

Syfte: Syftet med föreliggande studie var att undersöka hur kvinnor som förlorat sitt barn 

intrauterint efter graviditetsvecka 28, skattade sin fysiska och psykiska hälsa tiden innan 

barnet dog. Syftet var också att undersöka eventuella skillnader avseende skattningen av den 

fysiska och psykiska hälsan mellan de kvinnor vars barn föddes dött i fullgången tid, jämfört 

med dem som födde sitt barn före graviditetsvecka 37. Vidare var syftet att beskriva 

motionsvanor under den sista månaden av graviditeten. 

 

Metod: Föreliggande studie baseras på en webbenkät på Spädbarnsfondens hemsida där 

kvinnor som förlorat sitt barn intrauterint skattade sin fysiska och psykiska hälsa under den 

sista månaden av graviditeten. Webbenkäten bestod av 87 frågor och besvarades av 798 

kvinnor som alla förlorat sitt barn intrauterint. Inklusionskriterierna i föreliggande studie var 

att det döda barnet skulle vara fött efter 28 fullgångna graviditetsveckor samt efter år 2009. 

Detta resulterade i att 317 kvinnors svar analyserades.  

 

Resultat: Den övervägande majoriteten av kvinnorna hade god fysisk och psykisk hälsa fram 

till dagen innan deras barn konstaterades dött. För några av kvinnorna försämrades hälsan 

något under den sista graviditetsmånaden. Resultatet tyder också på att den fysiska och 

psykiska hälsan var bättre under den sista graviditetsmånaden bland de kvinnor vars barn 

föddes dött i fullgången tid, jämfört med dem som födde sitt barn före graviditetsvecka 37. 

Den vanligaste sjukdomen under den sista månaden av graviditeten var högt blodtryck. De 

flesta kvinnor tränade inte regelbundet under den sista graviditetsmånaden, bland dem som 

tränade var den vanligaste motionsformen promenader. Fyra av tio kvinnor uppgav att de var 

utsatta för stress under den sista månaden av graviditeten, den vanligaste orsaken till stress 

uppgavs vara arbete eller studier. Den näst vanligaste stressfaktorn var oro för den egna 

hälsan eller barnets hälsa.  

 

Slutsats: Majoriteten av kvinnorna hade god fysisk och psykisk hälsa fram till dagen innan 

deras barn konstaterades dött i livmodern. Kvinnor vars barn föddes dött i fullgången 

graviditet skattade fysisk och psykisk hälsa något bättre än de som födde sitt barn tidigare 

under graviditeten. Upplevd stress i slutet av graviditeten orsakades främst av arbete eller 

studier samt av oro för den egna och det ofödda barnets hälsa.  

 

Nyckelord: fysisk hälsa, psykisk hälsa, intrauterin fosterdöd, graviditet



      

 
 

 

ABSTRACT 

 

Background: In 2013, there were 429 cases of intrauterine fetal death in Sweden, 

representing three to four stillbirths out of every 1 000 births. In 10-15 percent of cases in 

which a child died in utero there was no known cause.  

  

Aim: The object of this study was to examine how women who lost their child in utero 

after 28 weeks of gestation rated their own physical and mental health during the final 

month of pregnancy. The aim was also to investigate any differences regarding the 

estimation of the physical and mental health of the women whose babies were born dead at 

term, compared to those who gave birth before gestational week 37. Furthermore, the aim 

was to describe the women’s exercise habits during the last month of pregnancy. 

 

Method: The study is based on a survey on Spädbarnsfonden’s website where women who 

lost their children in utero rated their physical and mental health during the last month of 

pregnancy. The web survey consisted of 87 questions and was answered by 798 women 

who lost their children in utero. Only the responses of the 317 women whose dead child 

was born after 28 weeks of gestation and after year 2009 were used. 

 

Results: The study found that the some of the women's health deteriorated slightly in the 

last month of pregnancy but that the overwhelming majority had good physical and mental 

health right up until the day before their children were found to have died. The study also 

found that the physical and mental health among women whose child was born dead at full 

term was better during the last month of pregnancy than among women who gave birth 

before gestational week 37. The most common ailment during the last month of pregnancy 

was high blood pressure. Most women did not exercise regularly and among the minority 

that did the most common form of exercise was walking. Four out of ten women claimed 

to be under stress the final month of their pregnancy. The most common cause of stress 

was reported to be work or studies. The second most common cause of stress was concern 

about the women’s own health or the health of their child. 

  

Conclusion: The majority of women were physically and mentally healthy until the day 

before their children were found dead in the womb. Women whose child was born dead at 

full term had somewhat better physical and mental health during the last month of 

pregnancy than women who gave birth before gestational week 37. Perceived stress in late 

pregnancy was mainly caused by work or studies and concern about the women’s health or 

the health of their fetus. 

 

Keywords: physical health, mental health, intrauterine fetal death, pregnancy
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INLEDNING 

 

Varje år föds cirka 2,6 miljoner barn dödfödda i världen. Det motsvarar drygt 7 000 barn 

om dagen som inte får se livets ljus. Cirka 98 procent av alla dödfödda barn föds i låg- och 

medelinkomst länder. Mest utsatta länder är Nigeria och Pakistan där 42 respektive 47 barn 

per 1 000 födda barn föds döda (Lawn & Kinney, 2011). De lägsta siffrorna av intrauterin 

fosterdöd har Finland och Singapore med cirka 2,2 per 1 000 födda (Lawn & Kinney, 

2011).  

 

År 2013 föddes 429 barn döda i Sverige vilket motsvarar tre till fyra dödfödda barn per  

1 000 födda barn (Socialstyrelsen, 2014). Vanliga orsaker till intrauterin fosterdöd under 

de tre sista månaderna av graviditeten är infektioner, komplikationer i moderkaka eller 

navelsträng samt allvarlig sjukdom hos mamman. I 10-15 procent av fallen där ett barn 

dött intrauterint finns ingen känd orsak (Socialstyrelsen, 2014). I Sverige har blivande 

mödrar med låg utbildningsnivå dubbelt så stor risk att föda ett dött barn jämfört med de 

som har en hög utbildningsnivå. Kvinnor med låg utbildningsnivå har ofta ett högre BMI 

och röker oftare än högutbildade kvinnor. Både rökning och högt BMI är riskfaktorer för 

intrauterin fosterdöd (Pettersson & Stephansson, 2014). 

BAKGRUND 

Hälsa och ohälsa  

 

Ordet hälsa härstammar från fornsvenskans hel som i sin tur är besläktad med tyskans heil 

som betyder lycka och räddning (Kaplan et al., 2009). Världshälsoorganisationen (World 

Health Organisation, WHO) definierar begreppet hälsa som ett tillstånd av fullständigt 

fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och inte enbart avsaknad av sjukdom eller 

funktionshinder (WHO, 1946). Begreppet ohälsa är inte lika väldefinierat men skulle 

utifrån WHO:s definition kunna tydas som avsaknad av fullständigt fysiskt, psykiskt och 

socialt välbefinnande. 

 

Hälsa handlar om både psykisk och fysisk hälsa och de båda tillstånden hänger väl ihop 

(Ewles & Simnet, 2005) då stress, sjukdom, socialt nätverk, nutrition, motion, rökning och 

sömn kan vara komponenter som påverkar människans hälsa. Exempelvis kan upplevd 

stress minska av fysisk aktivitet och därför bör fysisk aktivitet rekommenderas till alla som 

söker vård för stressrelaterade symtom (Glise, Lindegård & Jonsdottir, 2011). Motion 

påverkar både kropp och själ i alla åldrar och enligt Folkhälsomyndigheten (2014) har 

träning gynnsamma hälsoeffekter för de med högt blodtryck, hjärt- och kärlsjukdom, 

diabetes, artros och depression. Rekommenderad fysisk aktivitet för vuxna personer är 

minst trettio minuter om dagen och intensiteten ska vara måttlig för att ge en pulshöjning. 

All aktivitet utöver detta ger en ökad hälsovinst enligt Folkhälsomyndigheten (2014). 
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Fysisk hälsa och ohälsa under graviditeten 

 

God reproduktiv hälsa förutsätter kunskap om och tillgång till födelsekontroll och 

smittskydd samt säkra förhållanden under graviditet och förlossning 

(Barnmorskeförbundet, 2015). I Sverige finns en lång tradition av preventivt arbete inom 

mödra- och barnhälsovård som haft stor betydelse för svensk folkhälsa 

(Folkhälsomyndigheten 2014). Den gravida kvinnan erbjuds att träffa en barnmorska 

regelbundet och en läkare ett par gånger under graviditeten. Denna antenatala vård, födseln 

och postnatala vård är gratis i Sverige (Ladfors, Eriksson, Mattsson, Kylebäck, Magnusson 

& Milsom, 2001).  

 

Att främja en hälsosam livsstil för den blivande mamman under graviditeten är av vikt, 

faktorer som förknippas med en hälsosam livsstil är bland annat fysisk aktivitet, bra kost, 

hälsosam viktökning samt att inte röka eller utsättas för stress (Leiferman et al., 2014).  

Regelbunden fysisk aktivitet bidrar positivt till fysisk och psykiska hälsa och minskad 

fysisk aktivitet kan i sin tur medföra psykiska problem som depression, ångest och trötthet 

(Poudevigne & O’Connor, 2006). En studie visar att känslomässigt stöd från till exempel 

partner ger både bättre psykiskt och fysiskt välbefinnande under graviditeten (Collins, 

Dunkel-Schetter, Lobel, & Scrimshaw, 1993). Faktorer som kan påverka det fysiska och 

psykiska välbefinnandet i negativ riktning är fysiska och emotionella förändringar, rädsla 

inför födseln, ekonomiska bekymmer, rökning och om graviditeten avslutas med 

kejsarsnitt (Schytt, Hildingsson, 2011). 

 

Flera fysiologiska förändringar äger rum under graviditeten för att kvinnans kropp ska 

anpassa sig och för att fostret ska må bra. Graviditet är en dynamisk tid när en kvinnas 

känslomässiga tillstånd och livssituation genomgår omfattande förändringar (Norbeck & 

Anderson, 1989). I en studie om svenska gravida kvinnors upplevelser blev kvinnorna 

tillfrågade om vad som var viktigast för dem under graviditeten gällande barnet och dem 

själva. Åttioen procent av kvinnorna i studien svarade att kontroller av blod och urin, 

barnets hjärta samt fundusmått var det viktigaste när de besökte mödravården under 

graviditeten. Tolv procent tyckte samtal om familj och graviditet var viktigast och sju 

procent av de tillfrågade ansåg att ultraljudet var viktigast (Ladfors, Eriksson, Mattsson, 

Kylebäck, Magnusson & Milsom, 2001). I ytterligare en studie Hildingsson, 2003) 

skattade kvinnor att kontroller av barnets hälsa var viktigast, därefter rankade de sin egen 

hälsa och att deras partner känner sig delaktig. Även respektfullt bemötande och att det 

finns tid för samtal vid besöken var viktigt för kvinnorna (Hildingsson, 2003).  

 

Graviditeten är indelad i tre delar, trimestrar. Första trimestern räknas från befruktning till 

13+6 graviditetsveckor, andra trimestern mellan graviditetsvecka 14 och 27+6 och därefter 

kommer den tredje trimestern fram till förlossningen (Marsal, Hagberg & Westgren 2014). 

I första trimestern vidgas moderns kärl och cirkulationssystemet växer. Symtom kan vara 

illamående, yrsel och trötthet till en följd av detta ökar blodvolymen och medför att 

hjärtfrekvens och slagvolym ökar (Fridén et al., 2012). Det är vanligt att en måttlig 

takykardi kan uppmätas, mot slutet av graviditeten upp till 15-20 slag per minut (Nisell & 

Gidlöf, 2014).  
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Ungefär två procent av alla gravida kvinnor i Sverige drabbas av preeklampsi, även 

benämnt havandeskapsförgiftning, definitionen är ett blodtryck högre eller lika med 140/90 

millimeter kvicksilver (mmHG) tillsammans med proteinuri som utvecklas efter 

graviditetsvecka 20 (Fridén, Nordgren & Åhlund, 2011). Vanliga symtom är huvudvärk, 

svullnad, viktuppgång, illamående och trötthet. Enligt Fridén, Nordgren och Åhlund (2011) 

finns inte tillräcklig forskning på huruvida fysisk aktivitet är förebyggande, men studier 

finns som indikerar att fysisk aktivitet och träning under de 20 första veckorna minskar 

risken för preeklampsi med 35-69 procent, jämfört med blivande mammor som inte 

motionerar. 

 

När kroppen under en graviditet inte klarar att producera tillräckligt med insulin finns 

risken att kvinnan utvecklar graviditetsdiabetes. Övervikt och fetma är en bidragande orsak 

till utvecklingen av graviditetsdiabetes och omkring två procent drabbas i Sverige. Det 

finns en risk för att både mor och barn senare i livet kan få typ två diabetes (Fridén, 

Nordgren, Åhlund, 2011). 

Psykisk hälsa och ohälsa under graviditeten 

 

Psykisk hälsa under en graviditet föreslås av Alfvén (2009) att delas in i tre perioder. Den 

första delen kännetecknas av humörsvängningar, oro för barnet och mycket nattliga 

drömmar. Del två känner kvinnan fosterrörelser, humöret svänger inte lika mycket och 

kvinnan blir lite mer inåtvänd. Sista delen är det känslosvängningar igen, oro för barnet, 

oro för mammarollen och till slut byts rädslan mot längtan (Alvfén, 2009). 

 

Den psykiska och fysiska hälsan hör ihop och vilken sorts träningsaktivitet som utförs kan 

påverka humör och välmående hos kvinnan. En studie visar att ett enda träningspass 

förbättrade kvinnornas humör nämnvärt och menar att det kan vara effektiv strategi för att 

förhindra humörsvängningar under graviditeten (Dudziak, Guszkowska, Langwald & 

Zaremba, 2013). I en annan studie utförd på 92 gravida kvinnor och där 46 av dem deltog i 

fysisk träning för gravida och 46 kvinnor deltog i avslappningsövning var syftet att jämföra 

hur kvinnorna mådde psykiskt/emotionellt efter ett pass. Det visade sig att de som deltog i 

avslappningsövningen minskade sitt negativa känslotillstånd men de blev inte mer 

energiska. Även i den fysiska gruppen minskade ångest och spänningar men här ökade 

energin mer påtagligt. Studien visar att avslappningsträning medför fler fördelar för 

gravida kvinnor med ångest och depression, medan fysisk motion kan bekämpa trötthet 

som är vanliga under graviditeten (Guszkowska, Langwald & Sempolska, 2013). I en 

studie där tillfredsställelse med livet från 25 års ålder till ≥40, jämfördes äldre 

förstagångsmammors välmående med yngre mammor visar att de äldre känner sig mer 

psykiskt stressade än de yngre, både under graviditeten och postpartum (Aasheim, 

Waldenström, Rasmussen, Espehaug & Schytt, 2014).  

Betydelsen av fysisk motion under graviditeten 

 

I de flesta fall utgör motion ingen skada för kvinnan eller fostret, någon ökad risk för 

avvikande utgång för förlossningen har inte heller kunnat påvisas (Statens 

Folkhälsoinstitut, 2008). Det finns ingen anledning för en kvinna som är van att träna att 
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sluta med det om hon blir gravid, och en kvinna som aldrig tränat tidigare kan börja träna 

om inga medicinska komplikationer föreligger (Rodrigues & Barros, 2007). Alla kvinnor 

bör rådas att träna i syfte att erhålla god kondition under graviditeten, förbereda kroppen på 

förlossning samt också i preventivt syfte för fortsatt träning efter barnet är fött (Statens 

Folkhälsoinstitut, 2008). Precis som för en icke gravid kvinna rekommenderas trettio 

minuters måttlig fysisk aktivitet att utföras varje dag och då aktiviteter som inte utgör 

risker för skador hos fostret eller risk för att mamman faller omkull vid utförandet 

(Folkhälsoinstitutet, 2008).  

 

Enligt en undersökning som gjorts med 9 953 gravida kvinnor som själva skattade sin 

träning, var promenader den ledande aktiviteten, följt av simning och aerobics. Äldre 

mammor och kvinnor som haft flerbörd, tidigare hade barn, eller en ogynnsam reproduktiv 

historia, var mindre benägna att träna under graviditeten (Zhang & Savitz, 1996). I en 

annan undersökning där 180 kvinnor deltog visar det sig att i första och andra trimestern 

var valet i första hand aerobics, promenader och sist simning. I tredje trimestern var det 

omvänt med simning först följt av promenader och sist lättare aerobics (Da Costa, Rippen, 

Dritsa & Ring, 2003).  

 

Enligt riktlinjer från American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG) (2002) 

rekommenderas gravida kvinnor, där inga medicinska komplikationer föreligger, följa 

samma anvisningar för fysisk aktivitet som icke gravida kvinnor. Vilken träningsform 

kvinnan väljer och hur mycket hon väljer att träna är individuellt och bero på var i 

graviditeten hon befinner sig och hur hon känner sig. Kvinnan bör hitta en individanpassad 

träningsform som passar just henne (Nordén, Nordgren & Åhlund, 2012). För att vara 

säker på vilken träningsform som ska utövas bör en barnmorska eller obstetriker 

konsulteras (Artal & O’Toole, 2003). 

 

Kvinnor uppger, i en studie av Leiferman et al. (2014), att de inte var riktigt säkra på 

vilken sorts motion de kunde utöva under graviditeten. Detta resulterade i att de inte 

tränade alls. Enligt Fridén, Nordgren och Åhlund (2011) har mödravården i Sverige med 

hjälp av motiverande samtal (MI) lyckats väl vad gäller livsstilsfrågor som att minska 

bruket av alkohol och tobak i samband med graviditet. Mödravården har dock inte kommit 

lika långt vad gäller att motivera kvinnorna till fysisk aktivitet (Fridén, Nordgren & 

Åhlund, 2012). En av kvinnorna berättar att hon gavs uppmaningen att ”lyssna på sin 

kropp”, men uppfattade att hon inte mådde bra efter motionspasset. Kvinnorna ville ha 

evidensbaserad information om vad som gäller med motion under graviditet (Leiferman et 

al., 2014).  

 

I en annan studie uppgav kvinnor att barnmorskorna inte i tillräcklig grad hade informerat 

dem om diet och fysisk aktivitet och kvinnorna ansåg att de fick använda sitt eget sunda 

förnuft (Padmanabhan, Summerbell & Heslehurst, 2015). Ytterligare en studie visar att 

gravida kvinnor är mindre aktiva än icke-gravida kvinnor och att graviditet leder till 

mindre fysisk aktivitet (Gaston & Cramp, 2011). 
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Stress under graviditeten 

 

Det finns olika orsaker till att den blivande modern blir stressad och oroad under sin 

graviditet. Exempel på oroande faktorer kan vara barnets hälsa, kvinnans egna psykiska 

och fysiska hälsa, sjukdomar relaterade både till barnet och kvinnan, äta rätt kost, 

motionera på rätt sätt. Mentala hälsoproblem såsom depression och ångest kan under en 

graviditet ge psykiska och fysiska konsekvenser för både mor och barn. Till exempel kan 

psykosocial eller psykosomatisk stress härledas till för tidig födsel och 

förlossningskomplikationer (Spietz & Kelly, 2002; Alder, Fink, Bitzer, Hösli & Holzgreve, 

2007).  

 

I en studie av Leiferman et al. (2014) framkommer ett samband mellan stress och 

viktuppgång under graviditet. De gravida kvinnorna i studien ville bli sedda och hörda när 

de nämnde för barnmorskan att de kände sig stressade. De ville inte bli avvisade och inte 

uppleva att det inte fanns tillräckligt med tid avsatt för att samtala med barnmorskan.  

 

I barnmorskans kompetensbeskrivning beskrivs att barnmorskan ska förebygga och 

identifiera hälsorisker (Socialstyrelsen, 2006). Kvinnorna i studien av Leiferman et al. 

(2014) beskrev att de tagit upp med barnmorskan att de känt sig stressade men då blivit 

hänvisade till att ta långa promenader eller ringa en psykolog, vilket hade skapat ännu 

mera stress. Enligt Aasheim et al. (2012) finns ett samband mellan ålder och stress och att 

äldre förstföderskor lider av mer psykisk stress än yngre förstföderskor. 

Barnmorskans roll inom mödrahälsovården  

 

Barnmorskan ska vara lyhörda för de psykiska, fysiska och emotionella behov den 

vårdsökande kvinnan kan ha (ICN, 2014). Information som de blivande föräldrarna får från 

barnmorskan ska både vara evidensbaserad, vägledande och främja för att föräldrarna tar 

rätt beslut (Wisborg, 2007). Att vara gravid är ingen sjukdom, men kvinnan kan få symtom 

som gör att hon känner sig sjuk och hon kan behöva kontinuerligt stöd. När vård planeras 

för den gravida kvinnan ska hänsyn till kvinnans egen kunskap, erfarenheter och åsikter tas 

av vårdgivaren detta ökar kvinnans hälsa positivt (Ladfors, Eriksson, Mattsson, Kylebäck, 

Magnusson & Milsom, 2001). 

 

Målet för mödrahälsovården är att främja till bästa möjliga fysiska, psykiska och sociala 

hälsa för den gravida kvinnan, det väntade och det nyfödda barnet, för att uppnå målen 

behöver mödrahälsovården erbjuda hälsokontroller av både kvinnan och barnet 

(Socialstyrelsen, 2014). I Sverige nyttjar nästan 100 procent av alla gravida kvinnor 

mödrahälsovården och kommer både till barnmorskan och på de läkarbesök som erbjuds 

(Ladfors, Eriksson, Mattsson, Kylebäck, Magnusson & Milsom, 2001).  

Den svenska mödravården innefattar ett medicinskt basprogram med syfte att under 

graviditeten upptäcka avvikelser, till exempel blodtrycksförhöjning och tillväxtavvikelser 

hos fostret (Collberg & Ellis, 2014). Om en kvinna inte känner fosterrörelse eller fosterljud 

inte kan auskulteras eller registreras kan det vara en misstanke om intrauterin fosterdöd 

(Pettersson & Stephansson, 2014).  
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En studie av Stacey et al. (2012) visade att det finns ett samband mellan få besök inom 

mödravården och risken för sen intrauterin död. Barnmorskans roll innefattar att identifiera 

avvikande tillstånd under graviditeten och barnsängstid (Svenska Barnmorskeförbundet, 

2012).  

 

I enlighet med den etiska koden för barnmorskor, International Confederation of 

Midwives, (ICM, 2008) ska barnmorskan delta i utveckling och genomförande av 

hälsoprogram och riktlinjer som främjar hälsan hos alla hos alla kvinnor och familjer som 

planerar att skaffa barn. (ICN 2014). Barnmorskan har även ansvar för det friska, nyfödda 

barnet (Socialstyrelsen, 2006).  

Rådgivning och information 

Det ligger i barnmorskans roll att under mötena med kvinnan delge strategier och planer 

som hjälper varje kvinna att få mer kunskap om vad som händer under en graviditet. I en 

studie av Ladfors, Eriksson, Mattsson, Kylebäck, Magnusson & Milsom (2001) önskar 

kvinnor tillgänglighet och information, 43 procent av de tillfrågade kvinnorna önskade att 

mödravårdscentralen hade öppet längre om dagarna då de flesta svenska kvinnor arbetar. I 

en studie av Leiferman et al. (2014) undersöktes relevansen av god kommunikation och 

information från barnmorskan rörande hälsobeteenden relaterade till rökning, fysisk 

aktivitet, kost och stresshantering. Kvinnorna i studien uppfattade att de fått viktig 

information från sin barnmorska, men att uppföljningen inte fungerade och var otillräcklig. 

Studien visar att kvinnorna blivit hänvisade till broschyrer och saknade den personliga 

rekommendationerna från sin barnmorska (Leiferman et al., 2014).  

 

En studie visar att kvinnor som är ängsliga och rädda under graviditeten kan fås att känna 

en högre grad av tillfredställelse om de får mer tid för guidande och informerande samtal 

med barnmorska och läkare (Haines, Hildingsson, Pallant & Rubertsson, 2013). 

Basprogrammet inom svensk mödravård består av åtta till nio besök hos barnmorska för 

förstföderskor och sex till sju besök för omföderskor samt ett läkarbesök (Hildingsson, 

2003 ). När kvinnorna i en studie skattade vad som var det viktigaste med mötet med 

barnmorskan var det barnmorskans personlighet och psykologiska kompetens, förmågan 

att lyssna och ta kvinnan på allvar (Haines, Hildingsson, Pallant & Rubertsson, 2013). 

Intrauterin fosterdöd, definition och bakomliggande orsaker 

 

WHO definierar ett barn som ett barn om det föds efter 22 fullgångna graviditetsveckor 

(WHO, 2015). Socialstyrelsens (2014) och WHO (2015) riktlinjer och definition av 

intrauterin fosterdöd beskriver att alla barn som föds och som inte påvisar några livstecken 

efter 22 fullgångna graviditetsveckor ska registreras som barn och inte som missfall. 

Saknas graviditetslängd, gäller regeln att alla barn som väger minst 500 gram eller är minst 

25 centimeter långa infattas i diagnostiken för perinatal dödlighet (WHO, 2015).  

 

Intrauterin fosterdöd kan orsakas av bristfällig näring och syretillförsel från moderkaka och 

navelsträng, infektioner kan också orsaka att barnet dör före födelsen. Om modern har 

någon sjukdom, diabetes, högt blodtryck eller har havandeskapsförgiftning ökar risken för 

att barnet dör (Rådestad, 2009).  
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Riskfaktorer för intrauterin fosterdöd 

 

Riskfaktorer för intrauterin fosterdöd är moderns användning av tobak under graviditeten, 

och om mamman är över 35 år. Alkoholbruk och övervikt hos modern ökar också risken 

(Yakoob, 2010).  

Tobak och alkohol 

Enligt svenska studier ökar risken för intrauterin fosterdöd med 60 procent då kvinnan 

röker dagligen. Även snusning kan öka risken med 40 procent jämfört med kvinnor som 

inte snusar (Pettersson & Stephansson, 2014). Moderns rökning kan bland annat orsaka för 

tidig födsel, intrauterin tillväxthämning, moderkaksavlossning, minskad 

sköldkörtelfunktion och utomkvedshavandeskap (Leiferman, Sinatra & Huberty, 2014).  

En av de viktigaste uppgifterna en barnmorska har är att förmedla till en gravid kvinna att 

hon bör sluta röka (Condliffe, McEwen & West, 2004). 

 

Ett stort alkoholintag medför risk för tillväxthämning och att föda ett dödfött barn 

(Lundgren, 2009). Det är dock ännu inte klarlagt hur alkohol påverkar fosterhjärnan, enligt 

rekommendationerna i Sverige bör ingen alkohol intas under graviditet (Socialstyrelsen 

2009). 

Övervikt 

Övervikt och fetma definieras enligt WHO (2012) som en onormal ansamling av kroppsfett 

som kan påverka hälsan. Obesitas (fetma) medför risker både för fostret och för kvinnan. 

Vanliga problem är att symfys-fundusmått blir svårtolkat och ultraljudsundersökningar 

försvåras. Obesitas medför också att mätningen av kvinnans blodtryck riskerar att visa 

felvärde vilket i sin tur gör det svårare för barnmorskan att tidigt upptäcka preeklampsi 

(Mattson & Ladfors, 2003).  

 

Mödrahälsovården har ett övergripande ansvar att finna strategier och lösningar för att 

arbeta preventivt med kvinnor med högt Body Mass Index (BMI). Enligt Livsmedelsverket 

behöver kvinnor få i sig cirka 300 extra kalorier per dag under graviditeten. Generella 

kostråd som att minska på fett och socker och istället äta mer frukt och grönt gäller även 

för gravida kvinnor (Collberg & Ellis, 2014).  

 

En större viktuppgång under graviditeten kan medföra risker både för barnet och modern. 

Kvinnor med övervikt föder ofta barn som är stora för tiden, risken för kejsarsnitt och 

långa utdragna förlossningar samt bristningar av typ tre och fyra ökar (Socialstyrelsen, 

2014). Vid övervikt ökar förekomsten av graviditetsdiabetes och graviditetsrelaterad 

hypertoni hos modern (Streuling et al., 2010). I en studie av Ovesen, Rassmusen och 

Kesmodel (2011) framkommer att överviktiga kvinnor har en högre risk för 

komplikationer under graviditet och förlossning än normalviktiga kvinnor. 

  

Antalet kvinnor med ett BMI 25 eller mer vid inskrivningen vid mödrahälsovården i 

Sverige har ökat från 25 procent 1992 till närmare 38 procent 2010 (Socialstyrelsen 2014). 

Jämfört med normalviktiga (BMI 18,5 -24,9 KG/m2) kvinnor visar en studie att en mamma 

med obesitas (BMI 30 kg/m2) före graviditet, har en mer än dubbelt så stor risk för att föda 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0266613805000252
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ett dödfött barn eller ett barn som dör under neonatalperioden (Kristensen, Vestergaard, 

Wisborg, Kesmodel & Secher, 2005).  

 

I studien av Ovesen et al. (2011) medverkade 369 347 kvinnor, 21 procent var överviktiga 

(BMI 25-29,9), åtta procent var feta (BMI 30-35), och fyra procent var kraftigt överviktiga 

(BMI högre än 35). Resultatet visar en signifikant ökning av kejsarsnitt, sjukare barn och 

dödfödslar hos kvinnor med högt BMI, samt att desto högre BMI modern hade desto högre 

risk för preeklampsi och typ 2-diabetes. Barnet löper ökad risk att få komplikationer som 

till exempel diabetes, hjärt-kärlsjukdomar, fetma och cancer i unga år och senare i livet 

(Jackson, Langely & McCarthy, 1996). 

Ålder 

Det blir allt vanligare att kvinnor väljer att bli gravida i hög ålder. Det föreligger ökad risk 

att föda barnet för tidigt hos äldre kvinnor och anledningar kan vara en ökad förekomst av 

högt blodtryck och diabetes ju äldre kvinnan är (Waldenström, 2008). En studie visar att 

det även är ökad risk för missfall hos kvinnor som är över 40 år och att risken börjar redan 

vid 30 års ålder (Nybo, Andersen, Wohlfahrt, Christens, Olsen & Melbye, 2000). Att 

skjuta upp barnafödande kan leda till en ökad risk för medicinska komplikationer och 

kvinnor som blir gravida i 35-års åldern har en ökad risk för viktökning, diabetes mellitus, 

hypertoni preeklampsi och ökad mödradödlighet (Canhaço, Mendes, Bergamo, Lippi & 

Lopes, 2015). Äldre förstföderskor jämfört med omföderskor har också en ökad för 

gestationsdiabetes, högt blodtryck, havandeskapsförgiftning och fostermissbildning ökar 

(Pettersson & Stephansson, 2014). I Norge var år 1975 den genomsnittliga åldern hos 

kvinnor som får sitt första barn 23 år och 28 år 2011 (Aasheim et al., 2012). Medelåldern i 

Sverige har ökat från knappt 24 år 1973 till drygt 28 år 2010 (Socialstyrelsen, 2014).  

Problemformulering 

 

Den prenatala mortaliteten har inte visat samma nedgång som den neonatala dödligheten 

de senaste decennierna (Petersson & Hultén-Varli, 2003). Den neonatala dödligheten har 

minskat från 7,9 per 1 000 födda 1973 till 1,6 per 1 000 födda 2009 medan siffrorna för 

intrauterin fosterdöd efter graviditetsvecka 28 legat i stort sett på samma nivå de senaste 25 

åren (Socialstyrelsen, 2014). För cirka 10-15 procent av alla dödsfall kan inte någon 

uppenbar orsak till barnets död intrauterint identifieras (Socialstyrelsen, 2014). Mer 

forskning behövs för att identifiera faktorer som kan förebygga intrauterin fosterdöd. 

Genom att fråga kvinnor som mist barn intrauterint hur deras hälsa var månaden innan 

barnets död konstaterades, kan ny kunskap erhållas om den tid som föregår intrauterin 

fosterdöd. 

SYFTE 

Syftet var att undersöka hur kvinnor som förlorat sitt barn intrauterint efter 

graviditetsvecka 28, skattade sin fysiska och psykiska hälsa tiden innan barnet dog. Syftet 

var också att undersöka eventuella skillnader avseende skattningen av den fysiska och 

psykiska hälsan mellan de kvinnor vars barn föddes dött i fullgången tid, jämfört med de 
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som födde sitt barn före graviditetsvecka 37. Vidare var syftet att beskriva motionsvanor 

under den sista månaden av graviditeten. 

METOD 

Val av metod 

 

Föreliggande studie valdes att utföras med en kvantitativ ansats och analys med deskriptiv 

statistik för att besvara det formulerade syftet och frågeställningar. Kvantitativ 

forskningsmetod är ett samlingsnamn för strategier där numerisk data analyseras 

(Jakobsson, 2014). Analyser sker med hjälp av olika statistiska analysmetoder, såsom 

exempel frekvenstabell, procent och chi-square test, med syftet att identifiera samband och 

avvikelser mellan olika variabler (Björk, 2011). Beskrivande statistik används för att 

organisera och sammanställa insamlad data, till exempel med hjälp av diagram eller 

tabeller i enlighet med Björk (2011). De deskriptiva syftar också till att beskriva en 

populations karaktär (Polit & Beck, 2012). Metoden stämmer väl överens med 

föreliggande studie då syftet är att analysera ett urval frågor i en webbenkät om hur 

kvinnor som förlorat sitt barn intrauterint i slutet av graviditeten skattade sin fysiska och 

psykiska hälsa. Deskriptiv statistik är viktig för forskaren för att få en överblick av det 

samlade materialet samt upptäcka felaktigheter på ett överskådligt vis (Björk, 2011). 

Datainsamling 

 

Data till föreliggande studie utgör en del av en större studie som genomförts av professor 

Rådestad, vid Sophiahemmet Högskola, och docent Pettersson vid Karolinska 

Universitetssjukhuset i Huddinge. Det övergripande syftet med studien var att finna tidiga 

tecken på att barnet skulle dö intrauterint. Datainsamling har skett genom en webbenkät, 

tillgänglig via Spädbarnsfondens hemsida och fanns lätt åtkomlig på hemsidans första sida. 

Föreningen Spädbarnsfonden stödjer föräldrar som förlorat sitt barn och verkar för att 

rädda fler barn till livet. Enkäten var tillgänglig från första september år 2011 fram till den 

31 december år 2014. Webbenkäten bestod av 87 frågor innehållande både fasta- och 

öppna svarsalternativ. Kvinnorna upplystes om enkäten via annonser i dagstidningar och 

lokaltidningar, genom hemsidan och nyhetsbrev som gick ut till cirka 17 000 personer, 

både medlemmar i Spädbarnsfonden och vårdpersonal. Kvinnor fick även tips om enkäten 

via sin barnmorska eller via stödpersoner. Kvinnorna som besvarat enkäten har samtliga 

förlorat sitt barn intrauterint. Undersökningen är en retrospektiv studie och i enkäten 

efterfrågas hur kvinnorna minns att de var tiden innan deras barn dog intrauterint 

(Jakobsson, 2014). Frågorna berörde i huvudsak fosterrörelser, sovvanor, rökning, 

snusning, alkohol, läkemedel och naturläkemedel, fysisk hälsa, psykisk hälsa, träning och 

stress. Enkätundersökningar används för att närmare studera attityder hos enskilda 

personer, data sammanställs därefter för att beskriva gruppen (Ejlertsson, 2014). I 

föreliggande arbete har delar av enkäten gällande kvinnornas beskrivning av sin fysiska 

hälsa och psykisk hälsa innan barnet dog intrauterint, studerats (Bilaga I). 
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Frågeställningar  

 

Hur skattade kvinnor som miste sitt barn intrauterint efter graviditetsvecka 28, sin fysiska 

och psykiska hälsa månaden innan barnets död konstaterades? 

 

Hur skattade kvinnor som miste sitt barn intrauterint i graviditetsvecka 28 till 37, sin 

fysiska och psykiska hälsa månaden innan barnets död konstaterades, jämfört med de 

kvinnor som födde sitt barn efter en fullgången graviditet?  

 

Hur beskrev kvinnorna utsatthet för stress i slutet av graviditeten?  

 

Tränade kvinnorna regelbundet under den sista månaden av graviditeten? 

 

Vilken slags motionsform praktiserade kvinnorna under den sista månaden av graviditeten? 

 

Hur omfattande tränade kvinnorna under den sista månaden av graviditeten? 

 

Hade kvinnorna några sjukdomar under sin graviditet?  

Urval 

 

I kvantitativa studier använder sig forskaren av olika tekniker för att välja ut individer, 

detta ger en möjlighet att se hur representativt ett stickprov är i förhållande till en 

population. Populationen är den grupp som forskaren vill uttala sig om genom sin 

undersökning (Forsberg & Wennberg, 2008).  

Databearbetning och analys 

 

Data i föreliggande arbete har analyserats med hjälp av statistikprogrammet SAS System, 

vilket därefter överförts till kalkylprogrammet Microsoft Excel för Mac 2011, version 14. 

3. 9. Insamlad data sammanställdes genom frekvensberäkningar och presenterades i figurer 

(1-8) med deskriptiva syften (Polit & Beck, 2011). Den programvara som användes var 

kalkylprogrammet Microsoft Excel för Mac 2011, version 14. 3. 9 användes även för att ta 

reda på om det finns en statistiskt signifikant skillnad mellan undergrupper i 

undersökningen. 

Validitet 

 

Validiteten av ett mätinstrument avser instrumentets styrka i det som ska mätas och 

frånvaro av systematiska mätfel (Forsberg & Wengström, 2008).  

Enkäten i föreliggande studie baseras på resultat från tidigare studier inom området 

intrauterin fosterdöd och har pilot-testats i olika omgångar innan den gjorts tillgänglig på 

Spädbarnsfondens hemsida.  
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Forskningsetiska överväganden 

 

Trovärdighet och kvalitet inom all forskning är förknippat med de etiska riktlinjer som 

ingår i god forskningssed i enlighet med Vetenskapsrådets forskningsetiska principer 

(2011). I föreliggande studie presenteras därför vilka metoder och urval som gjorts. 

Studien har godkänts av den regionala etikprövningsnämnden (EPN) i Stockholm, dnr 

2011/30-31/3.  

Det finns fyra allmänna krav för att skydda individen enligt Vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer, (2011), informationskrav, samtyckeskrav konfidentialitetskrav 

och nyttjandekrav. Respondenterna i denna studie som är kvinnor, har blivit informerade 

om informerat samtycke, vilket betyder att de som besvarat enkäten fått information om 

undersökningens syfte och upplägg samt eventuella risker och fördelar som 

undersökningen kan ge före studiens start. Kvinnan fick även information om att 

deltagandet var frivilligt och kunde avbrytas när kvinnan själv vill utan att behöva ange 

något skäl till detta (Henricson, 2012). Materialet i studien behandlas helt konfidentiellt 

vilket innebär att kvinnorna inte kan identifieras (Vetenskapsrådet, 2011). För författaren i 

föreliggande studie har deltagarna varit helt anonyma, det vill säga att inga namn på 

deltagare har setts, vilket i sin tur medför att inga svar i enkäten kan kopplas till någon 

enskild person. Resultatet har behandlats med försiktighet genom att inte förändrats dess 

innehåll. Det vill säga att materialet i denna studie inte är plagierat, förvrängt eller 

fabricerat, vilket enligt Vetenskapsrådet (2011), den vanligaste formen av oredlighet inom 

vetenskaplig forskning. Inga intressekonflikter i form av jäv eller partiskhet finns hos 

författaren. 

RESULTAT 

Resultatet presenterades genom tio stapeldiagram. Sammantaget besvarade 798 kvinnor 

enkäten. Då föreliggande studie hade som inklusionskriterier att det döda barnet skulle 

vara fött efter 28 fullgångna graviditetsveckor samt efter år 2009, har 317 kvinnors svar 

analyserats. Av dem hade 118 förlorade sitt barn under graviditetsveckorna 28-36 och 202 

under graviditetsveckorna 37-43.  

 

I resultatet presenteras skillnader avseende skattningen av den fysiska och psykiska hälsan 

mellan de kvinnor vars barn föddes dött i fullgången tid, jämfört med dem som födde sitt 

barn före graviditetsvecka 37. Även kvinnors motionsvanor och upplevelse av utsatthet för 

stress under den sista månaden av graviditeten presenteras. I såväl löpande text som i 

figurer presenteras graviditetsveckorna 28-36 som grupp ett och 37-43 som grupp två. 

Fysisk och psykisk hälsa i slutet av graviditeten för alla kvinnor i studien 

 

Sjuttiotvå procent av kvinnorna uppgav att de mått fysiskt bra eller mycket bra under den 

sista graviditetsmånaden och 87 procent att de mått psykiskt bra eller mycket bra. Tjugonio 

procent av kvinnorna uppgav att de mått fysiskt ganska dåligt eller mycket dåligt och 14 

procent att de mått psykiskt ganska dåligt eller mycket dåligt. Trettioåtta procent av 

kvinnorna uppgav att de hade mått psykiskt mycket bra under månaden innan barnets död 

konstaterats, 21 procent att de hade mått mycket bra fysiskt. Det mest frekventa svaret var 
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”Bra” och 51 procent av kvinnorna uppgav att de mådde fysiskt bra under månaden innan 

barnets död konstaterats. Detta gäller även psykisk hälsa där 49 procent av kvinnorna 

uppgav sig ha mått bra under den sista graviditetsmånaden. 

 

Ganska dåligt fysiskt mådde 21 procent av kvinnorna, 12 procent av kvinnorna uppgav sig 

ha mått ganska dåligt psykiskt. Det minst frekventa svaret var ”Mycket dåligt”, både vad 

gällde fysisk och psykisk hälsa. Åtta procent av kvinnorna i grupp ett och åtta procent av 

kvinnorna i grupp två uppgav att de mådde fysiskt mycket dåligt. Åtta procent av 

kvinnorna uppgav sig ha mått fysiskt mycket dåligt under den sista graviditetsmånaden. två 

procent uppgav sig ha mått mycket dåligt psykiskt (Figur 1). 

 

 
Figur 1. Skattad fysisk och psykisk hälsa under den sista graviditetsmånaden 

Fysisk hälsa i slutet av graviditeten 

 

I enkätundersökningen besvarade 317 kvinnor frågan ”Hur skulle du skatta din fysiska 

hälsa under sista månaden av din graviditet?” Svaren för de 118 kvinnor (grupp ett) som 

förlorade sitt barn under graviditetsveckorna 28-36 jämfördes med de 202 kvinnor (grupp 

två) som miste sitt barn under graviditetsveckorna 37-43.  

 

Nitton procent av kvinnorna i grupp ett uppgav sig ha mått mycket bra fysiskt under den 

sista månaden av graviditeten. Motsvarande siffra för grupp två var 22 procent. Det mest 

frekventa svaret var ”Bra”, 46 procent av kvinnorna i grupp ett och 53 procent av 

kvinnorna i grupp två uppgav att de mådde bra fysiskt. Ganska dåligt mådde 27 procent i 

grupp ett mot 17 procent i grupp två. Det minst frekventa svaret var ”Mycket dåligt”. 

Endast åtta procent av kvinnorna i grupp ett och åtta procent av kvinnorna i grupp två 

uppgav att de mådde fysiskt mycket dåligt. 

 

I båda grupperna mådde majoriteten av kvinnorna fysiskt bra eller mycket bra under den 

sista månaden av graviditeten, 65 procent i grupp ett och 75 procent i grupp två. Trettiofem 
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procent av kvinnorna i grupp ett uppgav sig ha mått fysiskt ganska eller mycket dåligt 

under den sista månaden av graviditeten. I grupp två uppgav sig 24 procent av kvinnorna 

ha mått fysiskt ganska eller mycket dåligt. Störst differens mellan de båda grupperna 

uppmättes i kategorin ”Ganska dåligt” där 27 procent av kvinnorna i grupp ett uppgav sig 

må fysiskt ganska dåligt mot 17 procent i grupp två. 

 

För att ta reda på om det finns en statistiskt signifikant skillnad mellan grupp ett och två 

vad gäller fysisk hälsa slogs variablerna ”Mycket bra” och ”Bra” samt variablerna ”Ganska 

dåligt” och ”Mycket dåligt” ihop och räknades som två samspel med olika varians. 

Nollhypotesen var att det inte var någon skillnad mellan grupp ett och grupp två. Någon 

statistiskt signifikant skillnad mellan grupp ett och två vad gäller rapporterad fysisk hälsa 

har inte kunnat påvisas (p=0,07-0,56). Signifikans antogs vid ett P-värde av < 0.05 (Figur 

2). 

 

 
Figur 2. Skattad fysisk hälsa under den sista graviditetsmånaden 

 

Sextiofem procent av kvinnorna i grupp ett uppgav att de mått fysiskt bra eller mycket bra 

under den sista graviditetsmånaden.  

Den sista veckan var det 61 procent som mådde bra eller mycket bra och ännu dagen innan 

de fick besked om att deras barn dött mådde en majoritet, 59 procent, fysiskt bra eller 

mycket bra. Övriga kvinnor i undersökningen uppgav att de mått ganska eller mycket 

dåligt. 

 

I grupp två uppgav 75 procent av kvinnorna sig må fysiskt bra eller mycket bra under den 

sista graviditetsmånaden. Under den sista veckan innan barnets död konstaterats mådde 69 

procent av kvinnorna bra eller mycket bra. Dagen innan de fick besked om att deras barn 

dött mådde 66 procent av kvinnorna i grupp två fysiskt bra eller mycket bra. Övriga 

kvinnor uppgav att de mått ganska eller mycket dåligt (Figur 3). 
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Figur 3. Fysiskt välbefinnande över tid under den sista graviditetsmånaden. 

Psykisk hälsa i slutet av graviditeten 

 

Trettiosju procent av kvinnorna i grupp ett uppgav att de mått psykisk mycket bra under 

den sista graviditetsmånaden. Ungefär lika stor andel, 38 procent, av kvinnorna i grupp två 

uppgav sig ha mått mycket bra. Det vanligaste svaret i båda grupperna var ”Bra”. Fyrtiosju 

procent av kvinnorna i grupp ett och 50 procent av kvinnorna i grupp två uppgav att de 

mått psykiskt bra under den sista månaden av graviditeten. Ganska dåligt mådde 14 

procent av kvinnorna i grupp ett mot 11 procent i grupp två. Det minst frekventa svaret i 

båda grupper var ”Mycket dåligt”. Endast två procent av kvinnorna i de båda grupperna 

uppgav att de mått psykiskt mycket dåligt under den sista graviditetsmånaden. Majoriteten 

av kvinnorna, 86 procent, uppger sig ha mått psykiskt bra eller mycket bra under den sista 

månaden av graviditeten. 

 

Den psykiska hälsan hos kvinnor i veckorna 37-43 var marginellt bättre i grupp två än i 

grupp ett, 87 procent av kvinnorna i grupp två uppgav att de mått bra eller mycket bra 

under sista graviditetsmånaden jämför med 85 procent i grupp ett. 

 

För att ta reda på om det finns en statistiskt signifikant skillnad mellan grupp ett och två 

vad gäller psykisk hälsa har variablerna ”Mycket bra” och ”Bra” samt variablerna ”Ganska 

dåligt” och ”Mycket dåligt” slagits ihop och räknats som två samspel med olika varians. 

Nollhypotesen har varit att det inte är någon skillnad mellan grupp ett och grupp två. 

Någon statistiskt signifikant skillnad mellan grupp ett och två vad gäller rapporterad 

psykisk hälsa har inte kunnat påvisas. (p=0,22-0,68). Signifikans antogs vid ett P-värde av 

< 0.05 (Figur 4). 
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Figur 4. Skattad psykisk hälsa under den sista graviditetsmånaden. 

Psykiskt välbefinnande över tid 

 

Åttiofem procent av kvinnorna i grupp ett uppgav sig ha mått bra eller mycket bra under 

den sista graviditetsmånaden. Under den sista veckan uppgav 74 procent av kvinnorna i 

grupp ett sig må psykiskt bra eller mycket bra. Ännu dagen innan de fick besked om att 

deras barn dött uppgav sig en majoritet, 62 procent, av kvinnorna i grupp ett att de mådde 

bra eller mycket bra psykiskt. 

 

I grupp två mådde 87 procent av kvinnorna bra eller mycket bra under den sista månaden 

av graviditeten. Den sista veckan uppgav 82 procent av kvinnorna att de mått bra eller 

mycket bra psykiskt. Ännu dagen innan de fick beskedet om fostrets död var det 74 procent 

av kvinnorna i grupp två som uppgav sig ha mått psykiskt bra eller mycket bra (Figur 5). 

 

 
Figur 5. Psykiskt välbefinnande över tid under den sista graviditetsmånaden. 
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Stress i slutet av graviditeten  

 

Fyrtioen procent av kvinnorna upplevde stress under den sista månaden av graviditeten. 

Samtliga 317 kvinnor svarade på denna fråga. Av de 132 kvinnor som svarat ja var 55 i 

grupp ett och 77 i grupp två. Kvinnorna gavs i undersökningen möjlighet att precisera sina 

svar på denna fråga i öppna kommentarer, något som 124 av 132 kvinnor som svarat 

jakande på frågan gjorde.  

 

Av de som kvinnor svarat ja på frågan om de kände sig stressade var denna stress oftast 

relaterad till jobb/studier. Sextiotre kvinnor, 46 procent av kvinnorna som lämnade 

kommenterar, uppgav att de kände stress över jobbet/studierna. Den näst vanligaste 

stresskapande faktorn uppgavs vara oro för den egna hälsan eller fostrets hälsa. Trettiotvå 

kvinnor, 23 procent av kvinnorna som lämnade kommentarer, uppgav detta som 

stresskapande faktor (Figur 6). 

 

 
Figur 6. Skattad stress under de sista graviditetsmånaderna 

Träning i slutet av graviditeten 

 

De flesta kvinnor tränade inte regelbundet under den sista graviditetsmånaden, 82 procent 

av kvinnorna uppgav sig inte träna jämfört med 18 procent som tränade regelbundet. Fler 

kvinnor i grupp två tränade regelbundet under den sista månaden av sin graviditet än i 

grupp ett. I grupp ett svarade 87 procent av kvinnorna att de inte tränade regelbundet och 

13 procent ja. I grupp två var det 80 procent som inte tränade regelbundet och 20 procent 

som uppgav att de tränade regelbundet. Tjugo procent av kvinnorna i grupp två uppgav sig 

träna regelbundet under den sista graviditetsmånaden, i grupp ett var det en lägre andel av 

kvinnorna, 13 procent, som uppgav sig träna regelbundet (Figur 7). 
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Figur 7. Rapporterad träningsaktivitet under den sista graviditetsmånaden 

Träningsfrekvens i slutet av graviditeten 

 

Av kvinnorna i de båda grupperna som uppgav att de tränade under den sista månaden av 

graviditeten tränade 57 procent vid tre eller fler tillfällen i veckan. I grupp två tränade 66 

procent av kvinnorna fyra till sju gånger i veckan, i grupp två var det 33 procent som 

tränade fyra till sju gånger i veckan. En till två gånger i veckan tränade 67 procent i grupp 

ett jämfört med 34 procent i grupp två. Tjugo procent av kvinnorna i grupp ett tränade en 

gång i veckan medan endast sju procent av de tillfrågade i grupp två enbart tränade en gång 

i veckan. Två till tre gånger i veckan tränade 47 procent av grupp ett och 27 procent av 

grupp två. Tränade tre till sex gånger i veckan gjorde 20 procent i grupp ett och 37 procent 

i grupp två. Tretton procent av kvinnorna i grupp ett och 30 procent i grupp två tränade 

varje dag, det vill säga sju gånger under en vecka (Figur 8). 
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Figur 8. Rapporterad träningsfrekvens under den sista graviditetsmånaden bland den andel 

kvinnor (18 procent) i studien som uppgav att de tränade. 

Motionsform i slutet av graviditeten 

 

Den vanligaste motionsformen bland samtliga kvinnor var promenader. I grupp ett 

rapporterade 80 procent av kvinnorna att de promenerade, sju procent att de badade och 13 

procent utövade andra motionsformer. Exempel på andra former av motion var bland annat 

yoga och längdskidor. I grupp två rapporterade ingen att de badade, 79 procent 

promenerade och 20 procent utövade andra motionsformer. Cykling och styrketräning var 

några exempel på andra former av motion som angavs (Figur 9). 

 

 
Figur 9. Rapporterad motionsform under den sista graviditetsmånaden 



 

 
 

 

19 

Sjukdom under graviditeten 

 

I båda grupperna visade sig högt blodtryck under graviditeten vara vanligast, 12 procent i 

grupp ett och tio procent i grupp två. Minst vanligt var reumatoid artrit där bara en kvinna i 

respektive grupp besvarade frågan med ja. Fler i grupp ett, tre procent, än i grupp två, En 

procent av kvinnorna uppgav sig ha graviditetsdiabetes. Två procent av kvinnorna i båda 

grupperna uppgav sig ha diabetes. Vid frågan om andra sjukdomar förekom till exempel 

urinvägsinfektion i båda grupperna. På frågan om psykisk sjukdom svarade sju procent i 

grupp ett ja och tre procent svarade ja i grupp två. (Figur 10). 

 

 

Figur 10. Rapporterade sjukdomar under graviditeten 

DISKUSSION 

Metoddiskussion  

 

Syftet med studien var att undersöka hur kvinnor som förlorat sitt barn intrauterint efter 

graviditetsvecka 28, skattade sin fysiska och psykiska hälsa tiden innan barnet dog. Syftet 

var också att undersöka eventuella skillnader avseende skattningen av den fysiska och 

psykiska hälsan mellan de kvinnor vars barn föddes dött i fullgången tid, jämfört med dem 

som födde sitt barn före graviditetsvecka 37. Vidare var syftet att beskriva motionsvanor 

under den sista månaden av graviditeten. 

 

Studien utfördes med en kvantitativ ansats och data analyserades med deskriptiv statistik. 

Metoden var en webbenkät, vilket såväl är lätt för respondenten att medverka i och 
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kostnadseffektivt i enlighet med Henricsson (2012) då de flesta har tillgång till en dator i 

hemmet eller på arbetet. Metoden medför inte några utgifter för forskaren i form av till 

exempel porto eller kuvert. 
 

Enkätmaterialet från studien analyserades, tolkades och bearbetades (Ejlertsson, 2014) av 

författaren till föreliggande studie. Insamlade data sammanställdes genom 

frekvensberäkningar och presenterades i figurer med deskriptiva syften (Polit & Beck, 

2011). 

 

Valet av deskriptiv statistik stämde väl överens med den typ av data som tolkades i 

föreliggande studie, då det är en metod som ger en tydlig överblick av det samlade 

materialet. Överskådligheten gör det också lättare att upptäcka felaktigheter (Björk, 2011). 

Kvinnorna i studien var självrekryterade och det finns inget kontroll av något bortfall 

vilket medför att studiens resultat inte kan generaliseras till andra populationer. 

 

Enkäten som ligger till grund för föreliggande studie var tillgänglig på Spädbarnsfondens 

hemsida från första september 2011 fram till 31 december 2014. Enkätmaterialet, som 

ingick i en större undersökning, bestod av 87 frågor. I föreliggande studie har endast elva 

frågor som berör psykisk och fysisk hälsa sammanställts och redovisats. Eftersom enkäten 

var öppen för potentiella respondenter under lång tid och dessutom uppmärksammades i 

tidningar, på internet och på muntlig väg kan tillgängligheten anses vara god.  
 

Enkätfrågornas presentation har också betydelse för hur respondenterna svarar (Ejlertsson, 

2014). När kvinnorna svarade på enkäten kom frågorna upp en och en på skärmen. För att 

komma vidare måste frågorna besvaras i en följd. Detta kan vara en svaghet i studien då 

forskaren kanske skulle ha kunnat få svar på ännu fler frågor om kvinnorna hade kunnat 

hoppa över frågor som de av någon anledning inte ville besvara. Frågorna i webbenkäten 

var standardiserade, det vill säga att alla frågor och svarsalternativ presenterades på ett och 

samma vis för alla kvinnor (Ejlertsson, 2014). Detta gjorde tolkningen av svaren lättare att 

göra för författaren till föreliggande studie i jämförelse med en kvalitativ ansats med längre 

personliga intervjuer. Det är undersökningens syfte och frågeställningar som avgör om en 

kvalitativ eller kvantitativ studie lämpar sig bäst (Ejlertsson, 2014).  

 

Fördelen med vald metod, som utgjordes av en webbenkät är att den når ut till fler 

individer (Ejlertsson, 2014), det vill säga att ett större urval ökar chansen att resultaten är 

generaliserbara för en större population (Polit & Beck, 2009).  
 

Syftet till föreliggande studie blev besvarat med hjälp av enkätsvaren men hade också varit 

intressant och värdefullt att via personliga intervjuer få mer utförliga svar från kvinnorna. 

Att låta kvinnorna med egna ord beskriva händelseförloppet skulle kunna ge en djupare 

förståelse för kvinnornas erfarenheter (Henricson, 2012). En kvalitativ intervjuform, så 

kallade djupintervjuer, hade kunnat nyttjas för att få mer djupgående svar på frågorna 

(Ejlertsson, 2014). Webbenkäten hade dock fördelen att en intervjuare inte kan påverka 

respondentens svar på samma sätt som skulle kunna ske vid en kvalitativ intervju 

(Ejlertsson, 2014). Dock påverkar givetvis valet och formuleringen av frågor i en 

webbenkät med kvantitativ metod också respondenternas svar.  
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Språket som används i enkäten måste därför anpassas efter målgruppen och frågorna ska 

inte kunna tolkas på fler sätt (Ejlertsson, 2014). 

 

Enkäten innehöll både öppna och slutna frågor för kvinnorna att besvara. Öppna frågor kan 

utgöra en svaghet för studien då det ofta bara är en mindre andel av respondenterna som tar 

sig tid att besvara dessa. Svaren på öppna frågor bör behandlas som tilläggsinformation 

(Ejlertsson, 2014). Detta stämmer väl för den webbenkät som ligger till grund för 

föreliggande studie då ett mindre antal kvinnor besvarade de öppna frågorna. Det gavs inte 

heller mycket plats i enkäten för att ge mer utförlig information. Kanske hade resultatet sett 

annorlunda ut om inte svaren vore så begränsade. 

 

Vad gäller frågan om stress under den sista månaden av graviditeten visade sig svaren på 

den öppna frågan skifta mycket i karaktär. För att få ett kvantifierbart svar på vad som 

oroade kvinnorna mest delades svaren in i fem olika teman: Jobb/studier, hemsituation, 

egen hälsa, relationer och flytt/ renovering. Detta kan påverka resultatet då en respondent 

kanske egentligen hade svarat annorlunda om hon fått dessa teman specificerade för sig 

redan från början (Ejlertsson, 2014). 

 

Minnesfaktorn kan ha betydelse när frågor ställts om det som redan har hänt (Ejlertsson, 

2014). Föreliggande studie var retrospektiv och i enkäten efterfrågas hur kvinnorna minns 

att de var tiden innan deras barn dog intrauterint (Jakobsson, 2014)Trots att föreliggande 

studie haft som inklusionskriterie att det döda barnet skulle vara fött efter år 2009 kan en 

svaghet vara att det hade gått en tid sedan graviditeten. Detta kan medföra att kvinnorna 

kan ha glömt exakt hur de kände sig psykiskt och fysiskt i slutet av graviditeten. Olika 

omständigheter kan ha ändrat kvinnans minne av upplevelsen och minnen kan blekna bort 

eller förvrängas (Ejlertsson, 2014). I en studie visar att känslor och minnen över tid 

förändras och att barnmorskans vård under graviditet har en bärande roll i hur kvinnan 

minns tiden före förlossning och förlossningen (Waldenström, 2004). 

 

Kvinnorna i undersökningen delades in i två grupper: grupp ett, de som förlorat sitt barn i 

vecka 28-36, och grupp två, de som förlorat sitt barn vecka 37-43. Författaren till 

föreliggande arbete ansåg att det vore intressant om ålder på kvinnorna funnits som 

ytterligare en variabel i materialet då det i flertalet studier återfunnits att ålder är relevant 

gällande gravida kvinnors hälsa. Gravida kvinnor över 40 år löper exempelvis större risk 

både för sin egen och barnet hälsa (Canhaço, Mendes, Bergamo, Lippi & Lopes, 2015). 
 

För att undersöka om det fanns en statistiskt signifikant skillnad mellan grupp ett och två 

slogs variablerna ”Mycket bra och bra” samt ”Ganska dåligt och dåligt” ihop och räknades 

i kalkylprogrammet Microsoft Excel för Mac 2011, version 14. 3. 9. som "två samspel med 

olika varians. Detta påverkar resultatens tillförlitlighet. 
 

Information om enkäten gick ut till 17 000 personer och 798 kvinnor svarade på hela 

enkäten, en del respondenter avbröt enkäten innan alla frågor var besvarade. Forskaren 

som utfört undersökningen bör enligt Forsberg och Wengström (2013) alltid analysera hur 

bortfall kan påverka resultaten. Om webbenkäten kan nås av alla som besöker den hemsida 

den är länkad till såsom var fallet i föreliggande studie, kan det bli svårt att få en korrekt 

bild av hur bortfallet ser ut, det vill säga de som inte svarat (Henricsson, 2012). 
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Om resultatet i en studie ska anses vara pålitligt och giltigt är det beroende av studiens 

validitet (Forsberg & Wengström, 2013). Frågorna i föreliggande studie var pilottestade 

och också baserade på resultat från tidigare studier inom området vilket gör det sannolikt 

att kvinnorna förstått vad som efterfrågades och svarat därefter. 
 

Kvinnorna som deltog i studien var informerade om vad undersökningens syfte, vad deras 

uppgift var, att deltagandet var frivilligt samt att de hade rätt att avbryta sin medverkan om 

de så önskade (Vetenskapsrådet, 2011). Deltagarna besvarade enkäten anonymt, vilket är 

en fördel då risken för att individer oavsiktligt identifieras minimeras. Det ska vid en studie 

vara omöjligt för utomstående att komma åt identitetsuppgifter (Vetenskapsrådet, 2011). 

Resultatdiskussion 

 

I resultatet presenterades skattad fysisk och psykisk hälsa bland kvinnor som förlorat sitt 

barn intrauterint. Även skillnader i fysiskt och psykisk hälsa mellan kvinnor som förlorat 

sitt barn intrauterint före graviditetsvecka 37 och de som födde ett dött barn i fullgången 

tid har redovisats. Skattningar av motionsvanor, upplevelse av utsatthet för stress och 

sjukdomar under den sista graviditetsmånaden presenterades också. 

 

Kvinnor som förlorade sitt barn intrauterint efter graviditetsvecka 28 mådde gradvis sämre 

psykiskt och fysiskt under den sista månaden av sin graviditet. Hälften av kvinnorna som 

miste sitt barn intrauterint efter graviditetsvecka 28 uppgav sig dock ha mått fysiskt bra 

eller mycket bra under månaden innan barnets död konstaterats. Detta gäller även psykisk 

hälsa där ungefär häften av kvinnorna i enkätundersökningen uppgav sig ha mått psykiskt 

bra under den sista graviditetsmånaden. Detta stämmer väl överens med en tidigare studie 

av kvinnors fysiska och psykiska hälsa i veckorna 18 och 33 där ett övervägande antal 

kvinnor uppgav sig ha mått bra under sin graviditet, såväl fysiskt som psykiskt (Schytt, 

Hildingsson, 2011). Vid en jämförelse över tid skattade kvinnorna sin fysiska och psykiska 

hälsa något lägre mot slutet av den sista graviditetsmånaden. Trots det uppgav en stor 

majoritet av kvinnorna sig ha mått psykiskt bra eller mycket bra även under den sista 

graviditetsveckan. Ännu dagen innan deras barn dött uppgav en majoritet av kvinnorna att 

de mådde fysiskt och psykiskt bra, eller till och med mycket bra. 

 

Få kvinnor i föreliggande arbete uppgav sig ha mått mycket dåligt under den sista månaden 

av graviditeten, varken fysiskt eller psykiskt. Bland dem som mådde dåligt var det 

vanligare att kvinnorna mådde fysiskt dåligt än att de mådde psykiskt dåligt. Detta 

stämmer väl överens med studien Schytt, Hildingsson (2011) där de undersökt kvinnors 

och mäns psykiska och fysiska hälsa under graviditetsperioden. De fann att bland kvinnor i 

graviditetsvecka 33 var det fler som mådde fysiskt dåligt än psykiskt dåligt.  

 

Vad gäller skillnader i upplevd fysisk och psykisk hälsa mellan de båda grupperna visar det 

sig att kvinnorna i grupp två mådde bättre både fysiskt och psykiskt under den sista 

graviditetsmånaden jämfört med kvinnorna i grupp ett. En större andel av kvinnorna i 

grupp två än i grupp ett mådde bra eller mycket bra under den sista månaden av 

graviditeten. Över tid mådde kvinnorna i grupp två fysiskt bättre än kvinnorna i grupp ett i 

alla de tre studerade tidsintervallen, sista graviditetsmånaden, sista graviditetsveckan och 

dagen innan kvinnan fick reda på att fostret dött.  
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I slutet av graviditeten väger kvinnan mer, får mer smärta, sämre sömn och mindre vila 

detta vilket kan resultera i att den psykiska hälsan blir sämre (Schytt, Hildingsson, 2011).  

 

Även i det tidsintervall då kvinnorna i grupp två mådde som sämst, dagen innan de fick 

besked om att deras barn dött, mådde de fysiskt bättre än kvinnorna i grupp ett i samtliga 

tidsintervall. Skillnaden mellan grupp ett och grupp två är dock mindre när det gäller 

psykiskt välbefinnande. Ungefär lika stor andel av kvinnorna i grupp två uppgav att de 

mått psykiskt bra eller mycket bra under sista graviditetsmånaden som i grupp ett.  

Det är rimligt att anta att fostrets död var oväntat för de flesta kvinnorna i studien, i 

synnerhet för kvinnorna i grupp två som dels mådde lite bättre och dels förlorade sitt barn 

sent i graviditeten.  

 

Författaren till föreliggande studie menar att resultatet som visar att majoriteten av 

kvinnorna mår bra både fysiskt och psykiskt i slutet av graviditeten kan bero på den 

svenska mödravårdens tillgänglighet och upplevda trygghet. Den förebyggande 

mödrahälsovården nyttjas av nästan 100 procent av alla blivande mammor och 

tillhandahåller hälsoövervakning av graviditeten och psykologiskt stöd kostnadsfritt för 

mamman (Socialstyrelsen 2009a). Regelbundna besök med kontroller och samtal med 

barnmorska som erbjuder kunskap och möjlighet att ställa frågor gör att kvinnan får en 

tryggare inställning till sin graviditet. Utöver det kan tilläggas att utöver den information 

och vägledning kvinnor erbjuds hos mödravården så fann i en studie att högutbildade 

kvinnor generellt mådde fysiskt och psykiskt bättre under graviditeten än lågutbildade 

kvinnor (Schytt, Hildingsson, 2011) 

 

Vad gäller sjukdomar visade sig högt blodtryck under graviditeten enligt enkätsvaren vara 

den vanligaste förekommande sjukdomen bland kvinnorna i studien. Det stämmer väl 

överens med studien som menar att det är vanligt att en måttlig takykardi kan uppmätas, 

mot slutet av graviditeten upp till 15-20 slag per minut (Nisell & Gidlöf, 2014). Även då 

det är vanligt förekommande med högt blodtryck och puls i slutet av graviditeten kan 

risker med intrauterin död inte uteslutas. Två av de fem vanligaste orsakerna till intrauterin 

fosterdöd internationellt sett är högt blodtryck och diabetes (Lawn J. & Kinney 2011). Att 

det finns en ökad risk för intrauterin fosterdöd relaterat till ett högt graviditetsblodtryck 

stödjer ytterligare en studie (Ananth & Basso, 2010) 

 

Den näst vanligaste sjukdomen visade sig även i föreliggande studie vara vanligt 

förekommande, diabetes som kom på andra plats hos kvinnorna. De sjukdomar som 

kvinnorna i föreliggande studie var tillfrågade om var rematoid-artrit, högt blodtryck, 

graviditetsdiabetes, diabetes och psykisk sjukdom. Det hade varit intressant om kvinnorna 

blivit tillfrågade om preeklampsi som inte ingick som ett svarsalternativ då två procent av 

alla gravida kvinnor i Sverige drabbas av havandeskapsförgiftning (Fridén, Nordgren & 

Åhlund, 2011). 

 

Fyra av tio kvinnor i föreliggande studie uppgav sig vara utsatta för stress under den sista 

graviditetsmånaden. Flest svarade att jobb och studier var den utlösande faktorn. 

Psykosocial och psykosomatisk stress kan härledas till för tidig födsel och 

förlossningskomplikationer (Spietz & Kelly, 2002; Alder, Fink, Bitzer, Hösli & Holzgreve, 

2007).  
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Det vore intressant att veta om kvinnors stress över exempelvis arbete och studier kan leda 

till att de missar att uppmärksamma barnets rörelsemönster i magen och därför inte 

identifierat att deras ofödda barn löpte risk för att dö. Detta är dock svårt att uttala sig om 

då det inte finns en kontrollgrupp att jämföra med och att graviditetsutfallet i sig kan ha 

påverkat hur kvinna retrospektivt svarade på frågorna om stress. 

 

I föreliggande studie saknades uppgifter om kvinnornas ålder. Tidigare studier indikerar att 

hög maternell ålder ökar risken att fostret dör intrauterint (Petersson & Hulthén-Varli, 

2003), och studier relaterar ofta stress till ålder. I en studie där äldre förstagångsmammors 

och yngre mammors tillfredsställelse med livet från 25 års ålder till ≥40 jämfördes, visade 

att de äldre känner sig mer psykiskt stressade än de yngre, både under graviditet och 

postpartum (Aasheim, Waldenström, Rasmussen, Espehaug & Schytt, 2014). I en annan 

studie där gravida kvinnor skattade sin psykiska och fysiska hälsa i vecka 33, konstateras 

att andelen kvinnor som mår sämre fysiskt och psykiskt ökar med kvinnans ålder.  

 

I en studie berättade kvinnor att de kände sig rädda för att missuppfattas av sin barnmorska 

om de talade om sina upplevelser av stress, kvinnorna ansåg att de fick otillfredsställande 

svar då frågor om stress diskuterades och de var rädda för att blir uppfattade som 

deprimerade (Leiferman et al., 2014). I enkätmaterialet till föreliggande studie var det inga 

kvinnor som nämnde att de talat med sin barnmorska om stress. En kvinna hade talat med 

sin läkare men hon ansåg att läkaren inte lyssnade och hon fortsatte att arbeta trots uttalad 

stress. Kvinnor behöver utrymme att tala om stress och få förståelse från barnmorskan. Om 

kvinnorna i föreliggande studie i första hand inte tog upp ämnet stress med sin barnmorska 

stämmer detta väl överens med andra studier. I Leiferman et al (2014) uppges att de som 

pratat om sin stress med barnmorskan blev hänvisade till att ta långa promenader eller 

ringa en psykolog, vilket hade i sin tur skapat ännu mer stress hos kvinnorna.  

 

Precis som mödravården informerar blivande mammor om rökning, alkohol och vikt anser 

författaren till föreliggande studie att det inom mödravården bör finnas ett organiserat 

fokus på stresshantering för att tidigare kunna se hur stress påverkar barnet. Enligt Zhong 

et al. (2015) kan den gravida kvinnans stress påverka mamma och barn negativt och leda 

till spontan abort, preeklampsi, för tidig förlossning och låg födelsevikt. 

 

Enligt resultaten i föreliggande studie fanns en stor majoritet av kvinnorna som inte 

tränade under den sista graviditetsmånaden. Av de kvinnor som uppgav att de tränade 

under den sista graviditetsmånaden tränade mer än hälften vid tre eller fler tillfällen i 

veckan. Något fler kvinnor i grupp två tränade regelbundet under den sista månaden än i 

grupp ett. Trettio minuter måttlig daglig fysisk aktivitet rekommenderas gravida kvinnor 

och anses inte utgöra risk för skador hos fostret eller för mammans hälsa (Statens 

Folkhälsoinstitut, 2008). Mer information och kunskap från barnmorskan torde skapa en 

tryggare inställning och förståelse hos gravida kvinnor för det positiva med fysisk aktivitet. 

 

Den vanligaste motionsformen i föreliggande enkätstudie var promenader. Detta stämmer 

väl överens med en studie som gjorts med 9 953 gravida kvinnor som själva skattade sin 

träning (Zhang & Savitz, 1996). Även i denna studie var promenader den ledande 

motionsformen, följt av simning och aerobics.  
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I en annan undersökning visade det sig att de populäraste motionsformerna under den 

första och andra trimestern var aerobics, promenader och sist simning. I tredje trimestern 

var det omvänt med simning först, följt av promenader och sist lättare aerobics (Da Costa, 

Rippen, Dritsa & Ring, 2003). Det är dock ett par år mellanrum mellan studierna och 

trenderna gällande kvinnors motionsval förändras. De blivande mödrarnas kunskaper om 

olika motionsformer påverkas också av information de får av personalen vid mödravården. 

 

Mödravården har inte kommit lika långt i sitt motiverande till fysisk aktivitet som när det 

gäller rökning och alkohol (Fridén, Nordgren & Åhlund, 2012). Kvinnor oroar sig för och 

anser sig ha otillräcklig kunskap om hur och i vilken utsträckning de kan träna (Leiferman 

et al. (2014). Ingen av kvinnorna i enkäten har uppgett oro som skäl för att inte vara fysiskt 

aktiva. Då resultatet i föreliggande studie visade att promenader var den mest 

förekommande motionsformen anser författaren till föreliggande studie att det finns ett 

stort arbete kvar att göra inom mödravården med att erbjuda kvinnor kunskap om olika 

sorters träning, motiverande samtal samt påvisa vikten av att träna under graviditet. Enligt 

Leiferman et al. (2014) önskar gravida kvinnor få evidensbaserad information om vad som 

gäller med motion under deras graviditet. 

Slutsats 

 

I föreliggande studie har en överblick av kvinnornas skattade hälsa i slutet av graviditeten 

presenterats. Majoriteten av kvinnorna skattade sin fysiska och psykisk hälsa som god fram 

till dagen innan deras barn konstaterades ha dött. Resultatet indikerar dock att kvinnor som 

förlorar sitt barn intrauterint mått gradvis psykiskt och fysiskt sämre under den sista 

månaden av sin graviditet. Resultatet tyder också på att den fysiska och psykiska hälsan 

var bättre under den sista graviditetsmånaden bland de kvinnor vars barn föddes dött i 

fullgången tid jämfört med de som födde sitt barn före graviditetsvecka 37. Den vanligaste 

sjukdomen under den sista månaden av graviditeten var högt blodtryck. De flesta kvinnor 

tränade inte regelbundet under den sista graviditetsmånaden, bland dem som tränade var 

den vanligaste motionsformen promenader. Fyra av tio kvinnor uppgav att de var utsatta 

för stress under den sista månaden av graviditeten, den vanligaste orsaken till denna stress 

uppgavs vara arbete eller studier, följt av oro för den egna och det ofödda barnets hälsa. 

Förslag på vidare forskning 

 

Det behövs mer forskning om orsaker och risker till intrauterin fosterdöd kopplat till 

moderns hälsa. Författaren till föreliggande studie skulle vilja se en kvalitativ 

intervjustudie om kvinnors hälsa hos de som förlorat sitt barn intrauterint 

där även kvinnornas utbildningsnivå, etnicitet och ålder ingår. Detta för att få bredare och 

mer djupgående svar från kvinnorna.
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II 

BILAGA I  

 

Läs det här först innan du besvarar frågorna om ditt barn som dog före födelsen  

Om vi kan finna tidiga tecken på att ett barn mår dåligt före födelsen kan fler barn räddas 

till livet. Syftet med den här undersökningen är att försöka hitta faktorer som kan ha 

samband med barns död. Vi undersöker samband som kan vara svåra att identifiera i 

enskilda fall men som kan bli tydliga när information samlas från många individer.  

Formuläret innehåller frågor om tiden innan ditt barn dog. Att mista ett barn är en stor 

tragik. Oavsett om det var länge sedan eller helt nyligen som du miste ditt barn, kan det 

vara svårt att besvara frågor om det som hände. Flera frågor i den här undersökningen är 

detaljrika, för en del kan några frågor känns inaktuella, för andra kan de vara svåra att 

svara på.  

Vi ber dig att besvara frågorna så gott det går utifrån dina erfarenheter och hur du minns att 

det var för dig. Erfarenheter från mammor som mist barn kan bidra till att färre barn dör 

före födelsen i framtiden. De svar du lämnar är anonyma. Alla sammanställningar görs på 

gruppnivå.  

 

Undersökningen genomförs av Spädbarnsfonden 

ansvariga för frågeformulär är 

Ingela Rådestad och Karin Pettersson  

 


