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         ABSTRAKT 
 

Bakgrund: Att få barn för tidigt och ibland helt utan förvarning var en 
mycket omtumlande händelse för föräldrarna. Barnet måste vårdas på 
sjukhus under en lång tid och föräldrarna hamnade ofta i en psykologisk 
kris som ibland tog lång tid att bearbeta. Syfte: Syftet med studien var att 
undersöka och belysa föräldrarnas upplevelse av att få ett prematurt barn. 
Metod: Uppsatsen är en litteraturstudie med kvalitativ ansats.10 
kvalitativa artiklar inkluderades i resultatet sedan de granskats, värderats 
och analyserats. Resultat: Resultatet visade att föräldrarna upplevde 
förlossningen som traumatisk och att de inte hade någon kontroll över vad 
som hände. De var mycket oroliga över hur det skulle gå för barnet. De 
hade svårt att hitta sin föräldraroll under tiden på sjukhuset och många 
mödrar kände skuld för den prematura förlossningen och för att syskonen 
blev lidande. Att vara delaktig i omvårdnaden var viktigt för såväl mödrar 
som fäder och gjorde att de kunde lära känna barnet. Många mödrar hade 
psykiska problem lång tid efter förlossningen, fäderna var splittrade 
mellan hemmet, jobb och sjukhus. Det viktigaste stödet kom från anhöriga 
och vårdpersonal men stödet som föräldrarna hade av varandra upplevdes 
som det allra viktigaste. Likheter och skillnader fanns mellan fäders och 
mödrars upplevelser och deras sätt att hantera situationen. Konklusion: 
Sjuksköterskan kan spela en stor roll för  familjens välmående genom att 
ge individanpassat stöd och hjälp för kvinnor och mäns olika behov. 
 
Nyckelord: coping, kris, kvalitativ, omvårdnad, prematur, stress 
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BAKGRUND 

Att bli förälder är en omskakande händelse och en omställning i livet, även om 

barnet som föds är helt friskt. När ett barn kommer till världen innebär det en stor 

förändring i familjen. Familjemedlemmarna intar nya roller och nytt ansvar i 

försök att införliva barnet i den nya familjestrukturen, och detta kan bidra till ett 

tillstånd av ojämnvikt i familjesystemet (URL 1; Stjernqvist, 1999, s. 34). Föds 

barnet för tidigt, ökar påfrestningarna för såväl familjen som individen och 

föräldrarna kan hamna i kris (URL 1; Sandén Eriksson & Pehrsson, 2005; 

Stjernqvist, 1999, s. 34).  Att få ett för tidigt fött barn kan förväntas kasta familjen 

in i ett betydande tillstånd av ojämnvikt, särskilt om barnet behöver intensiv och 

förlängd vård innan hemgång (Howland, 2007). Föräldrar till för tidigt födda barn 

befinner sig i en mycket svår situation där de är mitt i en känslomässig kris 

samtidigt som de ska lära känna och knyta an till sitt barn. Det är viktigt att dessa 

föräldrar får extra psykologiskt stöd under och efter vårdtiden för att kunna 

bearbeta sina reaktioner och känslor (Sandén Eriksson & Pehrsson, 2005). Vad är 

en känslomässig kris? Ordet kris kan, enligt Cullberg (2003, s. 19), definieras som 

ett tillstånd där ens tidigare erfarenheter och inlärda reaktionssätt inte räcker till 

för att förstå och bemästra den aktuella situationen. En kris kan utlösas p. g. a en 

situation som visserligen hör livet till men i vissa fall ändå blir övermäktiga, t ex 

barnafödande och pensionering. Krisen hör då till vad som kallas utvecklingskris. 

En traumatisk kris däremot är när en situation inträffar oväntat och den blir för 

överväldigande för individen. Detta tillstånd kan uppkomma när individen inte har 

tidigare erfarenheter eller kunskaper om reaktionssätt i den aktuella situationen, 

som därför blir ett hot mot individens trygghet och tillvaro (Cullberg, 2003). Att 

bli inlagd på sjukhus innebär olika grad av integritetskränkning och en känsla av 

att ge upp sin autonomi. Att tvingas prata med okända om personliga förhållanden 

och att ofrivilligt umgås med andra patienter kan vara stressande för många 

människor. Det allra mest påfrestande är dock känslan av att vara utelämnad till 

personalens vård och omtanke, då man som patient är mycket beroende av 

personalens välvilja och intresse. Att vara så utlämnad och inte längre kunna 

behärska situationen är ändå något som de flesta klarar av. De som inte klarar av 

det kan drabbas av någon form av kris, med olika intensitet och varaktighet 

(Cullberg, 2003, s. 126- 127). 
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En kris kan utlösas av olika orsaker. Oavsett vad som är orsaken till krisen brukar 

den följa ungefär samma förlopp där den första fasen kallas chockfas, som följs av 

reaktionsfas, bearbetningsfas och nyorientering- / återhämtningsfasen. Varje fas 

innebär olika problem och är inte klart åtskiljda från varandra utan brukar vara 

invävda eller ”går vidare” för att senare hoppa tillbaka. En kris kan se olika ut 

mellan individer och är olika stark och det är individuellt hur störande den blir för 

den personliga funktionen (Cullberg, 2003, s. 144-145). 

 

Varje kris utlöser en mängd olika stressreaktioner, men vad menar vi med stress? 

Stress kan förklaras som en reaktion på en yttre händelse, t ex någon form av 

livskris, som individen inte har tidigare erfarenhet av. För att klara av att behärska 

den krävs då av individen en osedvanlig, eller ovanligt stark insats. Beroende på 

individens tankemässiga bedömning av händelsen, samt vilka möjligheter som 

står till förfogande, upplevs en speciell händelse som stressfylld eller inte. En 

påfrestning kan även upplevas olika kraftfullt (Bunkholdt, 2004, s. 265-266). En 

faktor som tycks vara av stor betydelse för hur stor grad av stress som kan komma 

att utlösas vid en stressframkallande händelse är dess förutsägbarhet. Stressen blir 

avsevärt mindre när något obehagligt sker, om än oväntat, om man redan innan 

vet att det kan komma att ske. En annan omständighet som tycks sänka 

stressnivån är upplevelsen av att i viss mån ha kontroll över händelseförloppet 

(Bunkholdt, 2004, s. 268). Stress skall inte ses som ett tillstånd vilket alltid kan 

undvikas, eller botas. Det bör hellre ses som ett ofrånkomligt resultat av att leva i 

en värld där saker och ting betyder något för oss. Stress kan inte botas eftersom en 

människa inte kan bli kvitt sin historia, han eller hon formas av sina erfarenheter. 

En person kan t ex. botas från en allvarlig sjukdom, men inte från erfarenheten av 

händelsen, vilken kommer att påverka resten av den personens liv (Benner & 

Wrubel, s. 61-62, 1989). De flesta par funderar inte under graviditeten över 

möjligheten att deras barn skall födas för tidigt eller vara sjukt. I vissa fall kan 

problem diagnostiseras före förlossningen och föräldrarna kan på så vis bli 

förvarnade. För majoriteten av föräldrar är det dock oväntat och stressande när 

deras nyfödda barn blir inlagd på en neonatal avdelning (Fowlie & McHaffie, 

2004). 
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För att hantera denna stress använder sig människan av olika copingstrategier. 

Coping innebär den bedömningsprocess under vilken en individ avgör om en 

händelse är irrelevant, neutral eller hotfull, och de specifika åtgärder som används 

för att hantera denna händelse kallas copingstrategier (Langius-Eklöf, 2008, s. 

68,69). Copingstrategier kan vara problemfokuserade (t ex söka stöd hos andra, 

söka information, finna en mening/syfte, socialt stöd), stödjande (t ex. inte oroa 

sig, hoppas på förbättring, dra sig undan situationen, låta andra lösa situationen), 

samt känslomässiga ( t ex. oro, bli arg, förvänta sig det värsta, gråta). Övriga 

strategier kan vara t ex optimism, pessimism, hjälplöshet, undvikande, 

distansering mm (Langius-Eklöf, 2008, s. 70). Sjuksköterskan kan göra skillnad i 

hur en person upplever en stressig händelse. Genom sina specifika kunskaper kan 

han eller hon hjälpa patienten att klara sig igenom den stressframkallande 

händelsen genom att guida, tolka och fungera som vägledare. Det som är konstigt 

och främmande för patienten kan på så vis bli tydligt och tolkningsbart (Benner & 

Wrubel, s. 61-62, 1989). 

 

 När ett barn har fötts prematurt kan föräldrarna komma att tillbringa många 

veckor på en neonatalavdelning, vilket kan upplevas som att befinna sig i en 

främmande värld och i en situation man inte har någon erfarenhet eller kontroll 

över. För att barnet ska må bra och ha så bra chanser till ett friskt liv som möjligt 

är föräldrarnas närvaro oumbärligt. För barnet kan ingen annan ersätta dem (URL 

1). I Sverige underlättas föräldrarnas närvaro genom föräldraförsäkringen. Under 

den tid barnet vårdas på sjukhus har föräldrarna rätt till tillfällig föräldrapenning. 

Om barnets tillstånd anses allvarligt kan tillfällig föräldrapenning betalas ut med 

ett obegränsat antal ersättningsdagar. För detta krävs ett särskilt läkarutlåtande 

(URL 2).  I Sverige föddes år 2006 ca 100 000 barn varav ungefär 4 % föddes för 

tidigt, prematurt, i detta fall räknat som före utgången av 37:e graviditetsveckan. 

Mellan 1985 och 2006 har inga större förändringar skett i andelen barn som blir 

förlösta prematurt (URL 3). Jämfört med övriga världen är prevalensen av 

prematurbörd låg i Sverige och de övriga skandinaviska länderna. I övriga 

Europa, i Nordamerika och Australien samt stora delar av Sydamerika föds mellan 

5 och 10 % av barnen för tidigt. I flera länder i Afrika och i Sydostasien är siffran 

10-30 % (Stjernqvist, 1999, s. 11). Utvecklingen av den medicinska vården av den 

gravida kvinnan och det nyfödda barnet har medverkat till en avsevärd förbättring 



                                                                      4 

av överlevnaden för barn som föds mycket för tidigt (URL 4). I bilaga 1 redovisas 

övriga definitioner och statistik, vilka är relevanta för ämnet i detta arbete. 

 

SYFTE 

Syftet med uppsatsen är att göra en litteraturstudie för att få kunskap om hur 

föräldrar upplever det när deras barn föds för tidigt.  

 

Frågeställningar 

*Vilka psykologiska reaktioner och känslor är vanligt förekommande?  

*Är det någon skillnad mellan mammornas och pappornas upplevelser och 

reaktioner?  

*Hur gör föräldrarna för att hantera situationen? 

  
METOD 

Denna uppsats är en litteraturstudie med kvalitativ ansats. Enligt Forsberg och 

Wengström (2008, s. 29, 54,62) är syftet med en litteraturstudie att beskriva 

vilken kunskap som finns inom ett visst område. Att utgå från en kvalitativ ansats 

innebär att fokus ligger på att beskriva, förstå, förklara samt att tolka. Att få en 

förståelse av människans upplevelser i ett visst sammanhang är det som är av 

betydelse. 

 

Litteratursökning 

Vetenskapliga artiklar i form av primärkällor har sökts i databaserna PubMed, 

PsycInfo och Cinahl. Sökningarna gjordes enskilt av författarna. Sökord som 

användes var premature, premature birth, preterm infants,low birth weight, 

parents, mother, father experience, feelings, coping, qualitative. Sökorden 

användes i olika kombinationer. Sökningarnas avgränsningar var: Abstract 

Available, Peer Reviewed Journals, Language: English and Swedish. Artiklar 

söktes även via manuell sökning från andra artiklars referenslistor. 

Inklusionskriterier: kvalitativa artiklar, föräldraperspektiv, artiklar som graderats 

till Grad I och II efter bedömning, fulltext tillgänglig, artiklar publicerade efter år 

2000. Exklusionskriterier: andra anhöriga (syskon m.fl.), barn som avlidit. 

Litteratursökningen redovisas i bilaga 2. 
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Urval och värdering 

Urvalet gjordes i flera steg.  Först lästes titeln på artiklarna, om titeln 

överensstämde med studiens syfte lästes även abstraktet. Om abstraktets innehåll 

tydde på att artikeln fortfarande var relevant valdes den ut till att läsas i sin helhet, 

under förutsättning att artikeln var primärkälla, gick att få fram i fulltext och att 

den var kvalitativ. En artikel, vilken väl motsvarade arbetets syfte, men som ej 

gick att få fram i fulltext valdes ut till att beställas p g a brist på underlag.  De 

artiklar som fortfarande var aktuella efter att ha lästs i sin helhet granskades och 

bedömdes enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömnings mall för kvalitativa 

artiklar (se bilaga 3, Exempel på bedömningsmall) vilket gjorde att alla artiklar 

granskades på ett likvärdigt sätt. Granskningen gjordes enskilt av författarna för 

att sedan kontrollgranskas av den andre, med syfte att säkerställa att riktig och 

likvärdig bedömning gjorts av de båda. Poäng från 0-3 sattes utifrån mallens 

påståenden om artikelns innehåll.  Frågan om patienter med lungcancerdiagnos 

bortsågs ifrån då den ej var relevant för vår studie. Poängen räknades därmed om 

och maxpoängen blev då 45p. För varje granskad artikel räknades den totala 

poängen ihop och delades därefter in i grad I, grad II eller grad III, vilket 

motsvarar minst 80%, 70% respektive 60% av maxpoängen. De artiklar som 

värderades till Grad I och II valdes ut till att ingå i resultatet. En artikel graderades 

till Grad III och exkluderades då den ansågs hålla för låg kvalitet. Sammanlagt 7 

kvalitativa artiklar från databas sökningarna användes i resultatet och 3 från 

manuella sökningar (se bilaga 4, Översikt av resultatdelens analyserade litteratur). 

 

Analys 

De artiklar som valts ut till att användas i resultatet har slutligen bearbetats och 

analyserats. Analysmetoden som använts grundar sig på Lundman & Hällgren 

Graneheims (2008, s.163) beskrivning av kvalitativ innehållsanalys. Ur de 

kvalitativa artiklarna togs meningsenheter ut. En meningsenhet kan bildas av ord, 

meningar och stycken av text, vilka genom sin innebörd och sammanhang hör 

ihop. Meningsenheterna kondenserades sedan, vilket innebär att texten kortas av, 

utan att något betydelsefullt går förlorat och att själva kärnan i texten bevaras. 

Den kondenserade texten försågs sedan med en kod, vilken sammanfattar textens 

innehåll och där man tagit hänsyn till meningsenhetens kontext. Med hjälp av 
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koderna kunde slutligen kategorier utläsas, där en kategori består av flera koder 

med likartat innehåll. Exempel på analysförfarandet visas i bilaga 5. 

 

Etiska överväganden 

Artiklarna som använts i studien har översatts och tolkats efter bästa förmåga för 

att inte felaktigt återge dess resultat och slutsatser. Vi utgår från att artiklarna vi 

använt är etiskt granskade av den publicerande tidskriften. 

 

RESULTAT  

Analysen av artiklarna resulterade i 8 kategorier, vilka redovisas i form av 

rubriker. Citat finns för att styrka textens innehåll. Kategorierna redovisas enligt 

följande ordning: 

 

• Den prematura förlossningen – känslan av att tappa kontrollen och att 

känna skuldkänslor 

• Känslor av oro och rädsla 

• Att delta i omvårdnaden, vara nära barnet och bygga upp en relation 

• Föräldrarollen 

• Att känna stöd och trygghet 

• Information och delaktighet 

• Psykologiska reaktioner hos mödrar till för tidigt födda barn 

• Psykosociala konsekvenser 

 

 

Den prematura förlossningen- känslan av att tappa kontrollen och att känna 

skuldkänslor 

För mödrarna upplevdes barnets födelse som oväntad och oförutsägbar, mentalt 

upplevde de sig stå utanför händelsen (Fegran, Helseth & Fagermoen, 2008; 

Jackson, Ternestedt & Schollin, 2003). De beskrev att de kände maktlöshet när de 

gick in i förlossningen, och att de hamnat i en situation de inte hade någon 

kontroll över. Den normala förlossningen där modern aktivt förlöser sitt barn och 

omedelbart efteråt får hålla barnet, ersattes istället av en skrämmande akut 

förlossning efter vilken barnet togs ifrån dem och togs om hand av professionella 
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(Fegran et al., 2008). Under de första veckorna efter barnets födsel kände sig 

mammor ambivalent angående såväl moderskapet som relationen till barnet. De 

uttryckte glädje över barnet men kände också sorg över den prematura födseln 

(Jackson et al., 2003). De hade förväntat sig att kunna gosa och börja lära känna 

sitt barn direkt efter födelsen och den plötsliga separation från barnet upplevdes 

som mycket jobbig, speciellt för förstagångsmödrar (Lupton & Fenwick, 2001). 

 

Mödrarna beskrev även känslan av att ha gått miste om en normal graviditet och 

förlossning, och upplevde skuldkänslor över varför detta hänt dem (Jackson et al., 

2003). I en annan studie uttryckte hälften av kvinnorna att de hade skuldkänslor 

över den prematura förlossningen. När läkarna inte kunde hitta någon orsak till 

varför barnet kom för tidigt funderade mödrarna över om de gjort någonting fel; 

att de jobbat för mycket, att de borde varit försiktigare under graviditeten eller att 

de inte borde ha rest (Garel, Dardennes & Blondel, 2006).  ”I feel ashamed of 

myself, My body is not made to have children. I am not unable to carry them until 

term.”(Garel et al., 2006, s. 139).  

 

Fäder beskriver hur de kände sig oförberedda på den plötsliga förlossningen. 

Allting hände så fort att det var svårt att förstå vad som hände runtomkring, 

inklusive att ta in information som gavs angående barnets tillstånd och 

behandling. De befann sig i ett emotionellt kaos och känslor av overklighet 

dominerade. Händelserna var utom deras kontroll, och det fanns ingen tid till att 

hantera situationen (Jackson et al., 2003; Lundqvist, Hellström Westas & 

Hallström 2007; Lundqvist & Jakobsson, 2003). I flera studier uppger mödrarna 

att de var mycket chockade och helt oförberedda på att barnet kom så tidigt. De 

menar att de befann sig mitt i ett stort kaos och att det var mycket omtumlande att 

graviditeten fick ett så abrupt avslut (Pehrsson & Sandén- Eriksson, 2002; Reid, 

2000;  Lupton & Fenwick, 2001).” No- one told us if I were going to deliver or if 

they were going to stop it. We were just in shock, terrified, we didn´t know what to 

expect” (Reid, 2000, s. 26). 

 

Känslor av oro och rädsla  

Många mödrar till prematura barn uppgav en lång tid efter sjukhusvistelsen att de 

var mycket oroliga och ängsliga för barnet. De oroade sig ständigt för om barnet 



                                                                      8 

ska bli sjukt eller dö, vilket lett till att de är mycket överbeskyddande och att de 

har svårt för att vara borta från sitt barn även om det bara är för en liten stund 

(Holditch-Davis, Bartlett, Blickman, Shandor Miles, 2003). Studier visar att efter 

barnets födsel, upplevde fadern oro för barnets såväl som för moderns hälsa och 

välmående (Fegran et al., 2008; Lundqvist et al., 2007; Lundqvist & Jakobsson, 

2003). Fäderna la mycket energi på att hjälpa sin partner att klara av den nya 

situationen och de tog ansvar för att stödja sin partner i hennes övergång till att bli 

mamma (Lundqvist et al., 2007; Lundqvist & Jakobsson, 2003). Först efter att ha 

försäkrat sig om mammans välmående kunde pappan rikta sin uppmärksamhet 

emot barnet (Fegran et al., 2008; Lundqvist & Jakobsson, 2003). Fäderna hade en 

känsla av att befinna sig ”mitt emellan” därför att vart de än befann sig, kände de 

att de borde vara någon annanstans. När de kände sin partners oförmåga att 

hantera situationen, kände de att hon behövde honom bäst (Lundqvist et al., 

2007). Mödrar såväl som fäder upplevde känslor av oro och rädsla för att barnet 

inte skulle överleva (Jackson et al., 2003; Lundqvist et al., 2007; Lundqvist & 

Jakobsson, 2003). Detta kunde yttra sig på olika sätt. En mamma var rädd för att 

besöka barnet om inte hennes man först försäkrade henne att allt var bra med det, 

medan andra mammor beskrev hur svårt det var att lämna barnet på grund av sin 

oro (Jackson et al., 2003). Föräldrar beskriver att det var viktigt för dem att barnet 

utvecklades och såg normalt ut jämfört med andra fullgångna barn. Mammorna 

gjorde täta besök på Barnavårdcentralen för att kontrollera barnets vikt och att det 

var vid god hälsa (Jackson et al., 2003). I en annan studie uppgav mödrarna också 

att de var oroliga över att barnet inte utvecklas som andra barn och att de jämförde 

med andras barn och såg att de tex pratade mer, vilket ledde till oro att andra saker 

i utvecklingen skulle bli försenade (Garel et al., 2006). I en studie beskrivs att 

några fäder inte oroade sig över att deras barn inte utvecklats som andra barn, de 

försökte istället se den positiva sidan av att ha blivit far till ett för tidigt fött barn. 

Andra fäder beskriver dock hur de la ner energi på att jämföra med andra 

fullgångna barn, och att det var påfrestande. De blev oroliga när deras barn inte 

utvecklades på samma sätt som ett fullgånget barn. Samtidigt som dom, om de 

jämförde barnet med ett annat för tidigt fött barn vilket var allvarligt sjukt, kunde 

känna sig lyckliga över att ha ett så starkt och friskt barn. Att möta andra föräldrar 

med allvarligt sjuka barn fick dem att känna sig lugna (Lindberg et al., 2008). 
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Att delta i omvårdnaden, vara nära barnet och bygga upp en relation 

I flera studier framkommer vikten av att föräldrarna får vara nära barnet och ta 

aktiv del i dess omvårdnad för att de ska känna att de är betydelsefulla personer i 

barnets liv, och för att klara av att hantera situationen (Fegran et al., 2008; 

Lundqvist & Jakobsson, 2003; Lundqvist et al., 2007). En studie beskriver att 

mödrarna uppmuntrades till att ta del i barnets omvårdnad så snart som möjligt 

efter födseln, och hur viktigt det var för dem eftersom de blivit fråntagen den 

normala relationen med barnet direkt efter förlossningen (Fegran et al., 2008). 

Andra studier beskriver hur mödrarna kände osäkerhet över vad som förväntades 

av dem och om personalen kände att mödrarna inkräktade på deras domäner. 

Några mödrar upplevde det som att barnet tillhörde sjukvården och de bara 

”lånade” barnet. (Jackson et al., 2003; Lupton & Fenwick, 2001). Att vara 

delaktig i vården kring sitt barn var viktigt för mödrarna. De kunde utföra vissa 

saker när barnets tillstånd var stabilt t.ex. kontrollera barnets temperatur, väga 

barnet, mata dem och byta blöja. På så sätt upplevde de att de fick en viss kontroll 

över hur deras barn togs omhand, de kände sig  tillfredställda över att kunna vara 

involverade i vården och  det var ett sätt att lära känna barnet och dess behov 

(Lupton & Fenwick, 2001; Reid, 2000). Personalen uppmuntrade fäderna redan 

från början till att ha hud mot hud kontakt med barnet, och närheten mellan far 

och barn föreföll påskynda samhörighetskänslan med barnet (Fegran et al., 2008). 

Det beskrivs att pappor kände sig osäkra på hur de skulle interagera med barnet 

men upplevde att personalen uppmanade dem och gav dem tillåtelse att sköta 

barnet. En far beskrev hur han i början ändå inte förstod att det var accepterat att 

han spenderade så mycket tid han ville med sitt barn. Det var svårt att förstå 

betydelsen av att vara pappa då de kände att personalen var mycket mer 

kompetent till att sköta om barnet (Lundqvist et al., 2007). En studie återger att 

pappor tyckte det var tillfredsställande att få komma till avdelningen direkt efter 

förlossningen och bli uppmuntrad till att röra eller hålla sitt vid det laget 

stabiliserade barn, då de fram till dess fått hålla sig på avstånd. Efter att i början 

motvilligt ha hud mot hud kontakt med barnet så var det ändå en betydelsefull 

erfarenhet att vara nära barnet, vilket förändrade deras relation från att ha varit 

opersonlig till att bli en relation präglad av tillhörighet och beskydd. Närheten 

påverkade dem och fick dem att känna sig som viktiga personer för barnet, och 

pappans oro över barnets situation lättade. Kontakten mellan far och barn gjorde 
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dem båda avslappnade. Den nära relationen mellan far och barn beskrevs ha en 

positiv effekt på pappans självförtroende och copingförmåga, medan frånvaro av 

deltagande i barnets vård gav upphov till osäkerhet och smärta/plåga (Fegran et 

al., 2008). 

 

”When you see that tiny child you think, ′Oh God, can I really touch this (the    

child)?′ You are afraid of breaking every bone in her body you know. Then the 

nurse told me that you don´t, they are much stronger than you think. I 

suggested that I would try and it was just splendid, it was a very special 

feeling. I somewhat feel that she is mine, I have to take good care of here and 

it is a strong feeling.  You are supposed to protect her, it is strange.” (Fegran 

et al., 2008, s. 814). 

 

Den prematura födseln och därmed en längre tids sjukhusvistelse möjliggjorde för 

fäderna att lära känna barnet och dess tillstånd.  De blev mer engagerade i barnets 

omvårdnad, och ett ökat ansvar för barnets omvårdnad stärkte dem i 

föräldrarollen.(Lindberg et al., 2008; Lundqvist et al., 2007). Fäderna kände att de 

var i trygga händer eftersom personalen fanns nära till hands och också 

övervakade barnet. De beskriver också att de blev bra upplärda av professionell 

personal till att ta hand om sitt eget barn, vilket förberedde dem inför hemgången. 

Jämfört med pappor till fullgångna barn såg dom sig själva som mer skickliga och 

trodde sig känna sitt barn bättre. Sett från denna synvinkel, såg de tiden på 

avdelningen som en positiv erfarenhet (Lindberg et al., 2008). 

 

Föräldrarollen  

Flera studier beskriver hur föräldrarna till en början upplevde situationen som 

overklig. Det var svårt för dem att fästa sig vid barnet, svårt att förstå att de blivit 

mamma/pappa och att det var ett ”riktigt” barn (Jackson et al., 2003; Lindberg et 

al., 2008; Lundqvist et al., 2007; Lundqvist & Jakobsson, 2003). En studie 

berättar om att det för fäderna upplevdes skrämmande att se sitt barn i kuvös, 

kopplad till och beroende av teknisk utrustning. De var väl medvetna om behovet 

av teknologin, men kände att de inte dög till att skydda sitt barn som en normal 

förälder kan göra, och de kände därmed att de inte kunde leva upp till 
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föräldrarollen (Lundqvist, Hellström & Hallström, 2007). En annan studie 

beskriver att fäderna kunde känna sig tryggare genom att fokusera på tekniska 

problem och procedurer, och att de ansträngde sig för att komma ihåg tekniska 

detaljer som personalen beskrev för dem (Lundqvist & Jakobsson, 2003). Att 

kunna hålla barnet och ha ögonkontakt med det var av stor betydelse för att öka 

verklighetskänslan, väcka positiva känslor, och känslor av samhörighet med 

barnet (Fegran et al., 2008; Jackson et al., 2003; Lundqvist et al., 2007; Lundqvist 

& Jakobsson, 2003). Att få hålla i sitt barn för första gången och känna på det 

beskrivs som ett viktigt ögonblick där mödrarna kände att barnet var verkligt och 

att det var deras. De kände att de var mamma på riktigt (Reid, 2000). 

 ”It was a bit frightening, he was tiny, but a lovely feeling, he was real” (Reid, 

2000, s. 26). I en studie beskrivs att männen kände att så länge barnet var på 

sjukhus, hade någon annan person huvudansvaret för dess vård, vilket också 

bidrog till en känsla av att inte höra ihop med barnet (Lundqvist & Jakobsson, 

2003). En annan studie visar att en del mödrar upplevde att vårdpersonalen kände 

deras barn bättre än de själva. En strategi för att återta moderskapet och lära känna 

sitt barn var att lära sig så mycket som möjligt om det medicinska kring barnet 

och dess tillstånd, som ett slags substitut för att de själva inte kunde utöva den 

dagliga vården kring sitt barn. Kvinnorna uttryckte att de var ”desperata” efter 

information och kunskap om sitt barn (Lupton & Fenwick, 2001). Att få barn för 

tidigt var en upplevelse som för de flesta kvinnor var mycket omtumlande och de 

hade en känsla av alienation, sorg och stress. De var inte förberedda på 

moderskapet eftersom barnet kom så plötsligt. Kvinnorna kunde inte amma sina 

barn p. g. a all medicinsk utrustning och det dåliga skick barnen var i, och tyckte 

det var jobbigt att inte kunna ta upp dem och trösta dem när de ville. De flesta 

tyckte därför att det var svårt att hitta sin mammaroll och att de inte riktigt kände 

sig som en mamma (Lupton & Fenwick, 2001). Mammor och pappor beskriver att 

när familjen fått komma hem och livet normaliserats kunde tryggheten och 

verklighetskänslan i föräldrarollen infinna sig (Jackson et al., 2003; Lindberg et 

al., 2008).  
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Att känna stöd och trygghet 

Fäder beskriver hur det var svårt att i förväg föreställa sig hur ett för tidigt fött 

barn skulle se ut, då de aldrig tidigare sett ett (Jackson et al., 2003). Ett besök på 

neonatal avdelningen före förlossningen, gjorde fäderna tryggare och gav dem en 

mer realistisk bild inför vad som väntade dem (Jackson et al., 2003; Lundqvist & 

Jakobsson, 2003). Både män och kvinnor uttryckte önskan och behov av att träffa 

andra föräldrar i samma situation, anordnat som pappa- respektive 

mammagrupper (Jackson et al., 2003; Lundqvist & Jakobsson, 2003). Män 

beskriver att det var viktigt att få stöd, inte bara från vänner och familj, och andra 

som var/varit i samma situation, utan också av sjukhuspersonalen (Lundqvist & 

Jakobsson, 2003; Lundqvist et al., 2007). De beskrev att de uppskattade den tid 

personalen la ner för att hjälpa dem förstå och hantera sina kaotiska känslor 

(Lundqvist et al., 2007; Pehrsson & Sandén- Eriksson, 2002). Stöd bidrog också 

till att få perspektiv på sin situation, och det gav männen tillfälle att uttrycka 

känslor och få dem bekräftade (Lundqvist & Jakobsson, 2003). Männen menade 

att det var viktigt att ha en bra relation med sin partner för att klara av familjelivet 

tillsammans med ett för tidigt fött barn. Att kunna prata om allt med sin partner 

var grundläggande. Relationen stärktes också av att klara av situationen 

tillsammans. Männen uttryckte att, när de stöttade varandra, kunde de bättre klara 

av såväl glädjen som sorgen de kände över att ha fått ett för tidigt fött barn 

(Lindberg et al., 2008). Föräldrar i en annan studie uppger också att stödet de fick 

av anhöriga, av personalen och av andra föräldrar i samma situation var 

betydelsefullt men att det allra viktigaste var att de kände stöd av varandra. De 

flesta föräldrapar upplevde att familjesammanhållningen stärkts men även 

motsatsen rapporterades (Pehrsson & Sandén- Eriksson, 2002). ”Kärleken oss två 

emellan hjälpte oss. Vi pratade mycket med varandra och hjälptes åt att bearbeta 

det hela” (Pehrsson & Sandén-Eriksson, 2002, s. 417). 

 

Information och delaktighet 

Föräldrar berättar om att de ibland kände sig tvingad att ta större ansvar än de var 

redo för, och att de inte kände sig förberedda när det var dags för barnet att 

skrivas ut från sjukhuset. De kunde känna sig pressade till det, och de kände att de 

inte hade varit delaktig i det beslutet (Jackson et al., 2003; Lindberg et al., 2008). 
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Men som en far förklarade “It was because the staff knew that we had to let go 

from the unit” (Lindberg et al., 2008, s. 81). Från början beskrev fäderna en slags 

envägskommunikation med personalen. De blev informerade beslut som togs 

gällande barnet, men de kände inte att de var delaktig i beslutsprocessen angående 

barnets vård (Lundqvist et al., 2007).För fäderna var det viktigt att få information 

angående sånt som påverkade modern och barnet, och information om 

komplikationer som skulle kunna drabba barnet. Informationen gav dem en känsla 

av trygghet (Lundqvist & Jakobsson, 2003). 

 

Psykologiska reaktioner hos mödrar till för tidigt födda barn 

En del mödrar har uppvisat tecken på posttraumatiskt symptom, där ett 

karaktäristiskt drag är att återuppleva en traumatisk händelse. Vissa mödrar har 

uppgett att de haft mardrömmar där de befinner sig i förlossningsskedet, medan 

andra uppgav att de knappt kan prata om sin förlossning utan att det sätter igång 

en återupplevelseprocess hos dem. Ett annat symptom som flera mödrar uppvisar 

är undvikande. Det innebär att de försöker förtränga upplevelsen och undviker att 

tala om den. Somliga har inget minne alls av förlossningen eller den första tiden i 

barnets liv, ens om de verkligen försöker minnas (Holditch- Davis et al., 2003). 

It´ s hard for me to picture it, when I look at them now…I can´ t and I guess in a 

way I´ m glad that I can´ t (Holditch- Davis et al., 2003, s. 165). 
  

 Det framkommer i ytterligare en studie (Garel et al., 2006) att det är vanligt att 

kvinnor som fött barn för tidigt uppvisar tecken på posttraumatisk stress. Hälften 

av kvinnorna i den studien uppger spontant att den prematura förlossningen var en 

traumatisk händelse och de visade tecken som undvikande och återupplevande av 

händelsen en lång tid efter förlossningen. Kvinnorna trodde själva att det skulle 

kännas lättare med tiden men så var inte fallet. Många av kvinnorna var 

deprimerade och uppgav att de isolerade sig och drog sig tillbaka från socialt 

umgänge eftersom de upplevde svårigheter att kunna prata med andra om sina 

upplevelser. Många av kvinnorna hade problem som migrän, ryggont, 

sömnsvårigheter, viktrubbningar och ångest (Garel et al., 2006). 
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Psykosociala konsekvenser 

En studie beskriver att några av fäderna kände sig otillräckliga i vardagen på 

grund av sin arbetssituation. Några hade problem med att få ledig tid från sitt 

arbete under barnets sjukhusvistelse och den första tiden hemma. Andra fäder 

hade dock föräldrapenning under en längre period, vilket var en återspegling av 

arbetsgivarens positiva attityd till föräldraledighet. När barnet var 6 månader 

gammalt arbetade samtliga män som ingick i den studien, och männen beskrev att 

de kände skuld för att de inte kunde vara delaktig i barnets vård eller inte kunde 

stödja mamman så mycket som de skulle vilja. En man förklarade dock att 

situationen tvingat honom att vara delaktig i större grad, och att detta bidragit till 

en närmre relation med såväl barnet som med frun (Jackson et al., 2003).  

 

Att tillbringa en stor del av sin tid på sjukhuset gjorde att de normala 

veckorutinerna försvann. För fäderna var detta en källa till stress och gav en 

upplevelse av att förlora fotfästet i livet (Lundqvist & Jakobsson, 2003; Lundqvist 

et al., 2007)). I en studie visade det sig att avståndet mellan sjukhuset och hemmet 

påverkade fädernas stress reaktion. De som bodde längre ifrån såg ut att lida mer 

än de som hade närmre till sjukhuset. Männen föreföll även ha problem att 

prioritera sina roller som make, far och familjeförsörjare, de kände sig splittrade 

mellan arbetet, sjukhuset och hemmet (Lundqvist & Jakobsson, 2003). Alla fäder 

planerade sin tid så att det var möjligt för dem att finnas vid barnets sida. Att ha 

möjlighet att sova på avdelningen ökade deras känsla av att vara en familj 

(Lundqvist et al., 2007). Mödrarna upplevde det svårt att koppla av när de var 

hemma, eftersom tankarna alltid befann sig hos barnet. Barnets sjukhusvistelse 

upplevdes därför som en emotionell såväl som praktisk påfrestning för kvinnorna 

(Jackson et al., 2003). Föräldrar upplevde att familjen blev splittrad och att 

syskonen blev lidande och åsidosatta. De uppgav att de äldre barnen inte mådde så 

bra och att det var stressande för papporna att hinna ta hand om hemmet, jobba 

och ta hand om syskonen. De kände att de drogs mellan hemmet och sjukhuset 

och kände att de svek sina äldre barn. Ett problem för många familjer var att 

ekonomin blev sämre. Många var inskrivna på sjukhus i flera månader, fäderna 

var lediga mycket från arbetet och i vissa fall var båda föräldrarna sjukskrivna 

under större delen av vårdtiden (Pehrsson & Sandén- Eriksson, 2002). När 

familjerna väl kommit hem upplevde många att de hade svårigheter att anpassa sig  



                                                                      15 

till livet hemma och att de kände sig isolerade. Somliga tyckte det var svårt med 

omgivningens reaktioner och upplevde att de flesta var väldigt oförstående 

(Pehrsson & Sandén- Eriksson, 2002). 

 

DISKUSSION  

Resultatdiskussion 

Den övergripande frågeställningen och syftet med studien var att undersöka hur 

föräldrarna upplever att få barn för tidigt. Resultatet visar tydligt att föräldrar till 

för tidigt födda barn befinner sig i ett känslomässigt kaos, där flera känslor 

upplevs på samma gång. Cullberg menar att en traumatisk kris kan utlösas av att 

individen hamnar i en plötslig situation den inte kan behärska och därför blir 

överväldigande för den som drabbas (Cullberg, 2006, s 19). Att bli förälder 

mycket tidigare än förväntat och dessutom ofta under dramatiska former är därför 

att betrakta som att hamna i kris. Det är viktigt för barnets välmående att 

föräldrarna får hjälp eftersom forskning visat att det kan uppstå negativa 

konsekvenser t.ex när det gäller anknytning mellan mor och barn samt påverka 

föräldrarnas förmåga att hitta sin roll som mamma och pappa. 

 

 I Sverige är det få barn som föds mycket för tidigt vilket gör att forskningen är 

begränsad och att kunskapen om vilken omvårdnad som krävs vid den situationen 

baseras på kunskap som innehas av erfarna barnmorskor. Det är dock känt att det 

är en väldigt stor påfrestning hos föräldrar som får ett mycket för tidigt fött barn. 

Forskning kring vård av prematura barn är oftast inriktad på själva barnen och det 

är sällan det gjorts någon utvärdering om hur vårdmiljö och omvårdnad påverkar 

hur det går (URL 5). Det är viktigt att barnmorskan under och efter förlossningen 

hjälper och stöttar föräldrarna och att möjliggöra för modern att få vara med 

barnet en stund omedelbart efter förlossningen. Mödrarna är ofta tvungna att vara 

åtskilda från barnet eftersom det i Sverige oftast inte finns möjlighet att vårdas på 

samma avdelning som barnet. Forskning har påvisat flera negativa konsekvenser 

av att skilja moder och barn åt. T. ex kan moderns anknytning till barnet och 

upplevelsen av mammarollen påverkas negativt. Det är känt att det tar längre tid 

för en mor till ett prematurt barn att inta sin modersroll än det gör för en mamma 

till ett fullgånget barn. Studier har visat att föräldrar som upplevt att de haft en 

god relation till vårdpersonalen och att de fått en familjecentrerad omvårdnad 



                                                                      16 

uppgav större välbefinnande och de hade lättare att uppsöka sjukvårdens hjälp 

(URL 5). Vi kan därför konstatera att det finns stora vinster att göra om dessa 

familjer guidas rätt genom sina traumatiska upplevelser. 

 

Resultatet visar en bred bild över känslor och upplevelser hos såväl mammor som 

pappor, och vi fann att flera artiklar stärkte varandras resultat. En av våra 

frågeställningar var om man kan se skillnad i mammors och pappors upplevelser 

och reaktioner. Vi tycker att vi kan utläsa många likheter, men olikheter 

framkommer också. En tydlig skillnad är att papporna förutom att känna oro över 

barnet upplevde mycket oro för sin partner och hennes situation, att han ville vara 

ett stöd för henne och initialt prioriterade henne framför barnet. Samtidigt 

framkommer det i resultatet att männen upplevde det som positivt att få komma 

till neonatal avdelningen direkt efter förlossningen och få vara delaktig och nära 

barnet, och att närheten till barnet var av stor betydelse för att bygga upp en 

relation dem emellan. 

 

En annan frågeställning var hur föräldrarna hanterar sin situation. I resultatet 

framkommer att föräldrarna använder sig av flera av de copingstrategier som 

Langius-Eklöf, (2008, s. 70) beskriver, vilka vi har redovisat några i bakgrunden. 

I vårat resultat kan vi se att det förekommer såväl problemfokuserande, stödjande 

och känslomässiga strategier. Langius-Eklöf (2008, s. 70-71) menar att man inte 

kan säga att en strategi är bättre än den andra, utan att det snarare är individens 

mönster och flexibilitet i användandet av olika strategier som är av intresse. Detta 

styrks av Fowlie & McHaffie (2004) som menar att en bättre förståelse för vad 

som är stressande för föräldrarna samt vilka copingstrategier de använder sig av 

för att handskas med situationen kan vara till hjälp för att ge en passande vård av 

familjen. Även Howland (2007) menar att om familjen får effektiv hjälp och stöd i 

sin hantering och de strategier de använder kan det hjälpa dem att återfå 

”jämvikten” i familjen igen. 

 

 Att få information kring barnets tillstånd tycks vara lugnande för föräldrarna och 

att själva skaffa information om situationen tycks vara ett slags verktyg för att ta 

kontroll och känna att de hade kontroll över situationen. Det användes även som 

ett slags substitut för att de inte kunde ta hand om barnen som en vanlig förälder, 
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vilket stärkte mödrarna såväl som fäderna i föräldrarollen. Vi vill poängtera att 

trots att det verkar vara dystra känslor hos föräldrarna, innebär det inte att de inte 

är glada för sitt barn. Men eftersom de flesta studier är ”problemfokuserade” är 

det ju många negativa åsikter som kommer fram.  

 

Metoddiskussion 

Vi har i denna studie valt att inte ha någon avgränsning då det gäller hur pass för 

tidigt födda barnen var i de inkluderade studierna. Detta för att få en så stor bredd 

som möjligt på själva fenomenet att få för tidigt fött barn. Det som kan vara 

negativt med detta är att det i vissa studier påvisas att föräldrarna är mer stressade 

och oroliga ju tidigare deras barn är fött och ju sämre skick de är i. Vi anser trots 

detta att vi fått en god bild över hur föräldrarna upplever situationen. Det har 

heller inte gjorts någon avgränsning då det gäller i vilka länder de inkluderade 

studierna är genomförda. Detta kan eventuellt ha påverkat resultatet, då alla länder 

inte har samma välfärdssystem gällande föräldraförsäkringen och ej heller har 

samma tillgång till fri sjukvård som vi i Sverige har. Vi har i resultatet endast 

använt kvalitativa artiklar då fördelen med det är att vi fick en djupare mer 

levande bild av och förståelse för de känslor dessa föräldrar känner. Dessvärre kan 

det vara så att inte riktigt hela sanningen kommer fram eller rättare sagt att det 

visas en ganska dyster bild av föräldrarnas uppfattning eftersom det förefaller vara 

de negativa känslorna som föräldrarna oftast tar upp i intervjuerna. 

 

Konklusion 

Det förekommer olikheter mellan mammors och pappors upplevelser av 

situationen, vilka kan vara av betydelse. Vårdpersonalen kan därför inte utgå från 

att män och kvinnor alltid kan bemötas och tas om hand på ett likartat sätt. Vi 

menar att pappan kan behöva stöd och bekräftelse för sin oro över partnerns 

tillstånd, men samtidigt uppmuntras till kontakt med barnet då detta också har stor 

betydelse. Olika individer använder sig också av olika copingstrategier, vilket är 

viktigt att tänka på. Därför måste vårdpersonalen se varje individ och även stötta 

dem på ett individuellt plan och efter just deras behov. I denna situation kan 

sjuksköterskans arbete vara av stor betydelse tror vi, om han eller hon i enlighet 

med Benner & Wrubel (1989, s. 61-62) fungerar som guid, tolk och vägledare för 

föräldrarna. Föräldrar vars barn måste vårdas på sjukhus under en lång tid behöver 
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psykosocialt stöd under hela vårdtiden men även efter hemgång för att ta sig 

igenom krisen och/eller för att hindra en försenad psykologisk krisreaktion. Vi 

måste också komma ihåg att dessa familjer faktiskt är helt utelämnade åt vår 

välvilja och det är vår skyldighet att jobba för att det ska fungera så bra som 

möjligt för dem. Vårdpersonalen är de som står föräldrarna närmast den första 

tiden och det är de som har möjlighet att ge föräldrarna det stöd de behöver. 

 

Stort tack till Eva Sellström som varit handledare genom arbetet med denna 

uppsats! 
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BILAGOR 

 

Bilaga 1. Definitioner och statistik 

 

Fullgången graviditet: efter 37 fullbordade graviditetsveckor 

Prematur: barn födda före 37 fullbordade graviditetsveckor  

Perinatalperiod: tiden under graviditet till en vecka efter födelsen  

Neonatalperiod: de fyra första levnadsveckorna 

Perinatal dödlighet: summan av dödfödda efter 28 graviditetsveckor och döda inom 

en vecka efter förlossningen oberoende av graviditetsåldern  

Dödfödd: barn som avlidit i livmodern efter utgången av 28:e graviditets-veckan  

(URL:1)  

 

Prematura barn kan delas in enligt följande: 

- barn med födelsevikt under 2 500 gram, låg födelsevikt, LBW (Low Birth 

Weight) 

- barn med födelsevikt under 1 500 gram, mycket låg födelsevikt, VLBW 

(Very Low Birth Weight) 

- barn med födelsevikt under 1 000 gram, extremt låg födelsevikt, ELBW 

(Extremely Low Birth Weight). 

(Stjernqvist, 1999, s. 12). 

I västvärlden har man börjat dela in barnen efter mognadsgrad, dvs. 

graviditetslängd eller gestationsvecka. Mognadsgraden visar tydligare barnets 

förutsättningar till ett liv utanför livmodern än vad födelsevikten gör. För att 

säkert bestämma graviditetsvecka krävs att man har tillgång till ultraljudsteknik. 

En normal graviditet varar i 40 veckor. Indelningsgrunderna för bedömning enligt 

mognadsvecka är: 

- barn fött mellan graviditetsveckorna 33-36, för tidigt fött, PT (Pre Term) 

- barn fött mellan graviditetsveckorna 29-32, mycket för tidigt fött, VPT 

(Very Pre Term) 

- barn fött mellan graviditetsvecka 29, extremt mycket för tidigt fött, EPT 

(Extremely Pre Term). 

 (Stjernqvist, 1999, s. 13). 
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En del barn som föds har en vikt under 2 500 gram även om de föds i fullgången 

tid, och är därmed enligt WHO:s definition prematurer. Dessa barn är lätta för 

tiden, SGA (Small for Gestational Age), dvs. deras födelsevikt motsvarar inte 

förväntad vikt i förhållande till graviditetslängden. Även barn födda före beräknad 

tid kan födas med lägre födelsevikt än förväntat och kan, i de fall man delar in för 

tidigt födda barn efter viktklasser, uppfattas som mer omogna än de är 

(Stjernqvist, 1999, s. 14). 

 

Enligt data från Medicinska födelseregistret för åren 1999-2000 överlever i 

Sverige 42 procent av levande födda barn vid 23 veckor, 62 procent vid 24 veckor 

och 75 procent vid 25 veckor. Enstaka överlevande barn har rapporterats vid 22 

graviditetsveckor. Antalet barn levande födda vid 23-25 graviditetsveckor är 

litet, färre än 100 per år i hela landet, men deras vård är mycket resurskrä- 

vande och deras sjukhusvistelse är lång (URL:2). 
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Bilaga 2. Översikt av litteratursökningar 
 
Databas Sökdatum Avgränsningar  Sökord Antal 

träffar 
Förkastade Utvalda Använda artiklar 

PubMed 08-10-01 Abstract,  
English, 
Swedish 

Emotional 
reactions AND 
Premature birth 

19 * (9) 
** (1) 
*** (8) 

1 Holditch-Davis, Bartlett, 
Blickman & Shandor Miles 
(2003) 

PubMed 2008-09-25 Abstract, 
English, 
Swedish 

Premature AND 
mother AND 
experience AND 
father 

20 *(14) 
**(5) 

1 Fegran, Helseth & 
Fagermoen (2008) 
 

 
 
 
 
 

  Premature AND 
parents AND 
coping AND 
qualitative 

18 * (13) 
** (4) 

1  Lindberg , Axelsson & 
Öhrling (2008) 

 2008-10-01  Preterm infants 
AND father AND 
experience 

16 * (11)                  
** (3) 

2 Lundqvist, Hellström Westas 
& Hallström (2007); 
Lundqvist  & Jakobsson 
(2003) 

* Antal förkastade artiklar efter läsning av titel 
** Antal förkastade artiklar efter läsning av abstrakt 
*** Antal förkastade artiklar efter läsning av artikeln i sin helhet  
**** Antal förkastade artiklar efter kvalitetsbedömning  
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Översikt av litteratursökningar (fortsättning) 
 
Databas Sökdatum Avgränsningar  Sökord Antal 

träffar 
Förkastade Utvalda Använda artiklar 

PsycInfo 2008-10-07 English, 
Swedish 

Parents 
AND 
qualitative 
AND 
premature 
birth 

58 * (25) 
** (10) 
*** (21) 
**** (1) 

1 Garel, Dardennes & 
Blondel (2006) 

Cinahl 2008-09-25 Abstract 
availible, Peer 
Reviewed, 
english 

Low birth 
weight, 
parents, 
coping 

7 * (5) 
** (1)                                

1 Jackson, Ternestedt & 
Schollin (2003)  

* Antal förkastade artiklar efter läsning av titel 
** Antal förkastade artiklar efter läsning av abstrakt 
*** Antal förkastade artiklar efter läsning av artikeln i sin helhet   
**** Antal förkastade artiklar efter kvalitetsbedömning  
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Bilaga 3. Exempel på bedömningsmall 
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Bilaga 4. Översikt av resultat delens analyserade litteratur 
 

Författare 
Årtal 
Land 

Studiens syfte Design/ ansats Deltagare Analysmetod Huvudresultat Kvalitet 

Fegran, 
Helseth & 
Fagermoen 
2008 
Norge 

Erhålla en djupare 
kunskap av och 
jämföra föräldrars 
individuella 
erfarenheter av 
anknytningsprocess
en direkt efter en 
prematur födsel. 

Fenomenologisk 
deskriptiv ansats. 
Semistrukturerade 
intervjuer. 

12 föräldrapar vars 
barn var födda 
graviditetsvecka 32 
eller tidigare. 

Textanalys enligt 
Kvale´s kontext av 
att tolka kvalitativa 
data.Innehållsanalys
.. 

Två huvudteman framkom. 1) att bli överrumplad. För 
mödrarna innebar det att den för tidiga födseln skapade en 
känsla av maktlöshet och att den omedelbara postnatala 
perioden upplevdes som overklig och konstig. Fäderna 
upplevde födseln som chockartad, men var redo att bli 
involverad på en gång. 2) Bygga en relation. För mödrarna 
innebar det att de kände ett behov av att återfå den 
tillfälligt förlorade relationen med sitt barn, medan fäderna 
upplevde början till en ny relation. 

Grad II 

Garel et al. 
2006 
Frankrike 

Att undersöka 
mödrarnas psykiska 
och fysiska hälsa, 
deras svårigheter att 
ta hand om sitt barn 
samt vilken 
uppfattning de har 
kring barnets hälsa 
och utveckling 
2mån-1 år efter en 
prematur 
förlossning. 

Kvalitativ,semi-
strukturerade 
intervjuer. 

20 st kvinnor som 
fött barn före v 33, 
med en födelsevikt 
mellan 620-2100g. 

Innehållsanalys. Flertalet av mödrarna uppgav att de var deprimerade, hade 
skuldkänslor och var ängsliga. De flesta hade även fysiska 
stresssymptom som tex. migrän,ryggbesvär,viktproblem. 
Hälften upplevde förlossningen som en traumatisk 
händelse och uppvisade tecken på post-traumatiskt 
stresssymptom. 
Mödrarnas psykiska hälsa förbättrades inte från 2mån-1år 
efter förlossning. 

Grad II 

Holditch-
Davis et al. 
2003 
USA 

Att undersöka 
hurvida mödrarna 
till prematura barn 
uppvisade tecken på 
posttraumatisk 
stress. 

Kvalitativ,semi-
strukturerade 
intervjuer . 

30st kvinnor som 
fött barn för tidigt, 
med en födelsevikt 
<1500g. 

Innehållsanalys. Samtliga mödrar uppvisade ett eller flera tecken på 
posttraumatisk stress. 

Grad II 
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Översikt av resultat delens analyserade litteratur (fortsättning) 
 
Författare 
Årtal 
Land 

Studiens syfte Design/ ansats Deltagare Analysmetod Huvudresultat Kvalitet 

Jackson, 
Ternestedt & 
Schollin 
2003 
Sverige 

Beskriva hur 
mödrar och fäder 
till prematura 
barn beskriver sin 
upplevelse av 
föräldraskap 
under barnets 
första 18 
månader. 

Fenomenologisk 
ansats. 

7 föräldrapar vars 
barn var födda 
graviditetsvecka 34 
eller tidigare. 

Innehållsanalys. 
 

Föräldraskapet beskrevs som en process som tog tid, och 
där känslor av främlingskap och ansvar gradvis 
förändrades till att känslor av ökad tillit och förtrolighet. 
Det fanns skillnader i hur mödrar och fäder beskrev sin 
föräldraroll. Viktiga vändpunkter i föräldraskapet uppstod 
ofta när barnet kunde tas ur kuvös, bli utskriven från avd 
och när det såg normalt ut jämfört med fullgångna barn. 

Grad I 

Lindberg, 
Axelsson & 
Öhrling 
2008 
Sverige 

Beskriva 
erfarenheten av 
att vara far till ett 
för tidigt fött 
barn. 

Kvalitativ design. 
Narrativa intervjuer. 

8 fäder vars barn var 
födda före 
graviditetsvecka 36.  

Kvalitativ tematisk 
innehållsanalys. 

Den för tidiga födseln gav fäderna en chans att lära känna 
sitt barn pga tiden de spenderade på neonatal avd. De blev 
också väl upplärda av professionell personal att ta hand 
om sitt barn. Känslor och tillgivenhet gentemot barnet 
ökade med tiden och fäderna kände att de hade starkare 
band till sitt barn jämfört med vänner med fullgångna 
barn. Trots påfrestningar förändrade erfarenheten dem 
som person.  Relationen till partnern stärktes när de 
hanterade situationen och påfrestningarna tillsammans. 

Grad I 

Lundqvist, 
Hellström  
Westas & 
Hallström 
2007  
Sverige 

Belysa fäders 
upplevda 
erfarenhet av att 
ta hand om sitt 
för tidigt födda 
barn. 

Induktiv design med 
hermeneutisk 
fenomenologisk 
ansats. Individuella 
intervjuer. 

13 fäder vars barn  
var födda mellan 
25-32 
graviditetsveckan. 

Hermeneutisk 
fenomenologisk 
innehållsanalys. 

Fädernas erfarenheter beskrevs som en process vilken 
startade med att till en början känna avstånd men som 
slutligen ledde till att känna närhet. Känna avstånd innebar 
att uppleva det som att leva vid sidan av verkligheten, 
känna sig utanför och att leva med oro. Känslor av närhet 
bestod av att känna verkligheten återvända, att bli en 
familj och våga möta framtiden.  

Grad I 
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Översikt av resultat delens analyserade litteratur (fortsättning) 

Författare 
Årtal 
Land 

Studiens  
syfte 

Design/ 
ansats 
 

Deltagare Analysmetod Huvudresultat 
 

Studiede
sign 
-kvalitet 

Lundqvist & 

Jakobsson 

2003 
Sverige 

Beskriva Svenska 
mäns erfarenheter 
av att bli fäder till 
sitt för tidigt födda 
barn. 

”cross-sectional” 
deskriptiv studie. 
Semi strukturerade 
intervjuer. 

8 män vilka 
nyligen blivit fäder 
till prematura barn 
födda i graviditets 
vecka 28-34 och 
vars födslovikt var 
mellan 985-2835 
gram  

Manifest och latent 
innehållsanalys. 

Den manifesta analysen producerade sex kategorier: oro, 
stress, hjälplöshet, trygghet, stöd och glädje. Den latenta 
analysen indikerade att begreppen kontroll och ej 
kontroll var relevanta för fädernas erfarenhet. Männens 
erfarenhet av tidigt faderskap influerades av deras 
förmåga att uppleva kontroll. När oro, stress och 
hjälplöshet dominerade fädernas upplevelser och 
sammanföll med låg nivå av glädje, stöd och trygghet, 
upplevde de icke kontroll. När de upplevde stöd, 
trygghet och glädje, kände de att de hade kontroll och 
klarade av att hantera situationen. 

Grad I 

Lupton et al. 
2001 
Australien 

Att undersöka hur 
mödrar med 
prematura barn 
inskrivna på 
neonatalavdelning 
utövar sitt 
moderskap och hur 
det påverkas av 
relationen med 
vårdpersonalen. 

 Kvalitativ. 
Intervjuer,bandinsp
elningar och 
observationer. 

31st mödrar varav 
28 var inlagda pga 
problem relaterat 
till prematura 
födelsen. 20 st 
sjuksköterskor. 

Innehållsanalys.  De flesta av mödrarna tyckte det var svårt att hitta sin 
roll och upplevde svårigheter att lära känna sitt barn. 
Flera upplevde att de måste vara ”trevliga” med 
personalen för att ha en god relation. 

Grad II 
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Översikt av resultat delens analyserade litteratur (fortsättning) 
 
 
Pehrsson & 
Sandén-
Eriksson 
2002 
Sverige 

Att få ökad 
förståelse för 
reaktioner hos 
föräldrar till barn 
som fötts mycket 
för tidigt. 

Kvalitativ. 
Tolkning av 
deltagarna skrivna 
svar på sju öppna 
frågor. 

Föräldrar till 47 
barn som fötts före 
graviditetsvecka 
28. 

Innehållsanalys. 
Tolkning som vilar 
på hermeneutisk 
grund. 

Föräldrarna uppgav känslor som ovisshet, kaos, 
förvirring overklighet och hjälplöshet samt att den 
traumatiska upplevelsen påverkade dem en lång tid 
efter barnets födelse. 

Grad II 
 
 
 
 
 
 

Reid 
2000 
England 

Att undersöka hur 
mödrar till 
prematura barn ser 
på sin mamma-
roll och identitet. 

Kvalitativ. Semi-
strukturerade 
intervjuer. 

40 kvinnor som fött 
barn för tidigt  vars 
barn inte befann sig 
i ett livshotande 
tillstånd. 

Innehållsanalys. Mödrarna uttryckte att det var svårt att lära känna 
barnen, vilket gjorde att utvecklandet av 
mammarollen blev fördröjt och försvårat pga. 
omständigheterna. 

Grad II 



 

 

Bilaga 5. Exempel på analysförfarande 
 
Meningsenhet 

 
Översättning 
 

Kondensering 
 

Kod Kategori 

Fathers described 
the first weeks 
after the birth as 
very stressful, and 
they were very 
concerned about 
and afraid of 
loosing the baby 

Fäder beskrev de 
första veckorna 
som väldigt 
stress-
framkallande, 
och de var 
väldigt 
bekymrade och 
rädd över att 
barnet skulle dö 

Fäder upplevde 
mycket oro och 
rädsla över att 
barnet skulle dö 

Oro över att 
förlora 
barnet 

Oro  

When the baby 
was born, 
everything 
occurred so fast 
thet the fathers 
did not 
“understand” 
what was 
happening. Events 
were out of their 
control, and they 
had no time to 
deal with the 
situation 

När barnet 
föddes, hände 
allting så snabbt 
att fäderna inte 
“förstog” vad 
som hände. 
Händelser var 
utom deras 
kontroll, och det 
fanns ingen tid 
till att hantera 
situationen 

Allting hände så 
snabbt och 
händelserna var 
utom kontroll 

Att inte ha 
kontroll 
över 
situationen 

Tappa 
kontrollen 

They appriciated 
the time the staff 
spent helping 
them to 
understand and 
cope with their 
chaotic feelings. 
They  described 
the importance of 
being supported 
not only by 
friends and family 
but also by the 
staff. They felt the 
importance of the 
staff´s 
engagement and 
encouragement in 
their striving to 
live in the present 

De uppskattade 
tiden som 
personalen tog 
sig för att hjälpa 
dem förstå och 
hantera sina 
kaotiska känslor. 
De beskrev 
vikten av att få 
stöd inte bara av 
vänner och 
familj utan också 
av personalen. 
De kände att det 
betydde mycket 
för dem att 
personalen 
engagerade och 
uppmuntrade 
dem i strävan att 
leva i nuet 

Det var viktigt 
att få stöd av 
vänner och 
familj, men 
också av 
personalen. Det 
var betydelsefullt 
att personalen 
tog sig tid för 
dem att hjälpa 
dem förstå och 
att hantera 
känslor 

Vikten av 
att få stöd, 
av vänner 
familj och 
personal 

Känna 
stöd och 
trygghet 

 


