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Abstrakt 

 
BAKGRUND: Vård av för tidigt födda barn började i Frankrike där också 

kuvösen började utvecklas. Sedan dess har det skett en utveckling kring vården av 

för tidigt födda barn och idag fokuserar vården på familjecentrerad omvårdnad. 

SYFTE: Att belysa föräldrars upplevelse av att få ett för tidigt fött barn. 

METOD: Litteraturstudie med innehållsanalys av 16 kvalitativa artiklar 

publicerade mellan 2000-2009. RESULTAT: Att få ett för tidigt fött barn 

skapade en mängd olika känslor hos föräldrarna. De upplevde ambivalenta 

känslor. Information och stöd var viktiga faktorer som påverkade föräldrarnas 

delaktighet och relation till barnet. Papporna kände sig åsidosatt och mammorna 

upplevde sig underordnade sjuksköterskorna. DISKUSSION/SLUTSATS: 

Sjuksköterskan bör involvera pappan mer i vården och delge information. Det bör 

forskas mer kring pappans upplevelser av att få ett för tidigt fött barn. Den 

teknologiska miljön tar stor plats enligt mammorna vilket sjuksköterskan bör 

reflektera över.  

 

 

 

Nyckelord: erfarenheter, föräldrar, litteraturstudie, prematur,   

          upplevelser.                      
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Bakgrund 

Barn som föds före vecka 37 och/eller med en födelsevikt under 2500 gram 

benämns som prematura barn, det vill säga för tidigt födda (Broedsgaard & 

Wagner, 2005; Lagercrantz, Hellström-Westas & Norman, 2008, s. 89; 

Socialstyrelsen, 2004). I Skandinavien föds 4-5 % av alla barn för tidigt och 0,2 % 

extremt för tidigt vilket innebär att barnen är födda innan vecka 27 (Miall, Rudolf 

& Levene, 2004, s. 173-174). Lagercrantz et al. (2008, s. 29) beskriver utifrån en 

internationell överenskommelse att en normal graviditet varar i genomsnitt i 40 

veckor. Dock räknas en fullgång graviditet från vecka 37 till vecka 42 och en 

förlossning under denna period medför ett moget barn. 

 

Det var först under 1870-1871 som man i Frankrike började försöka rädda 

prematura barn vid födseln. Detta gjordes på grund av att befolkningsantalet 

minskades drastiskt under kriget med Tyskland. Under denna tid utvecklades 

kuvösen av en fransk förlossningsläkare i hopp om att rädda de för tidigt födda 

barnen. I Frankrike påstods det att barnadödligheten kunde minskas med 50 %, 

vilket var omdebatterat. Vården fokuserade mycket på renlighet och sterilitet och 

detta tillsammans med kuvösen var effektivt för att rädda för tidigt födda barn. 

Man trodde på att barnen skulle hållas isolerad och ha lite kontakt med 

föräldrarna. Det var på mitten av 1900-talet som en attitydförändring ägde rum i 

USA. Nya framsteg gjordes inom det medicinska och tekniska områdena kring 

prematura barn. Detta gjorde att föräldrarna blev mer involverad kring barnets 

vård, men de hade ingen fysisk kontakt med barnen, eftersom föräldrarna ansågs 

som smittkällor (Davis, Mohay & Edwards, 2003). Först på 1960-1970 talet när 

neonatala intensivvårdsenheten introducerades började föräldrarna allt mer 

involveras i vården och experiment gjordes för att se om föräldrarna verkligen var 

smittkällor. Det visade sig att så var inte fallet. Efter 70-talet har föräldrarna 

involverats mer och mer och idag är föräldrarna med barnet från första dagen för 

att banden skall stärkas mellan dem. Idag pratar man om familjecentrerad 

omvårdnad då föräldrarna ska vara med i beslutsfattandet kring barnet. Familjen 

ska behandlas med värdighet och respekt (Berns, Boyle, Popper & Gooding, 

2007; Davis et al., 2003). 
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Livmodern är den ultimata miljön för barnet där den får näring via placentan och 

värme genom modern. Barnets utveckling i livmodern beskrivs utifrån 3 faser, det 

odifferentierade-, det embryonala- och det fetala stadiet. Det odifferentierade 

stadiet omfattar 2 veckor från då befruktningen har skett. Skador i detta stadium 

innebär oftast att barnet dör. Embryonala stadiet sträcker sig från den 5-10 

graviditetsveckan och skador här innebär oftast missbildningar. Det sista, fetala 

stadiet, varar från den 11:e graviditetsveckan till förlossningen och här utvecklas 

organen hos fostret (Weström, Åberg, Anderberg & Andersson, 2005, s.25-26). 

Vid förtidig födsel avbryts det sista stadiet som är en viktig period i fostrets 

utveckling, och barnet är då inte moget för att vistas i den yttre miljön med 

störande stimuli (Hallström & Lindberg, 2009, s. 288). Riskfaktorer för att få ett 

för tidigt fött barn är blödning under graviditeten, preeklampsi, infektion, 

tvillinggraviditet och ung moder (Miall et al., 2004, s. 173).  

  

Barn som föds för tidigt löper större risk för akuta samt bestående komplikationer 

på grund av omogna organ och barnet kräver därför neonatalvård. Vanligt hos 

prematura barn är att de lätt kan drabbas av infektioner och de förlorar lättare 

värme och vätska än fullgångna barn. För att motverka detta placeras barnet i 

kuvös. Bestående komplikationer som är vanliga hos prematura barn är 

neurologiska skador, kronisk lungsjukdom och dålig tillväxt (Broedsgaard & 

Wagner, 2005; Miall et al., 2004, s. 172-174).  

 

Att få ett barn anser Cullberg (2006, s. 19, 121) som en normal händelse i livet 

och kallar det för en utvecklingskris eller en livskris. Oväntade, yttre händelser 

som uppfattas som ett hot mot ens existens och trygghet, exempelvis att få ett för 

tidigt fött barn kallas för en traumatisk kris. Vid en traumatisk kris sker en 

omvälvande känsloreaktion, och alla människor upplever detta olika.    

 

Jahren Kristoffersen, Nortvedt & Skaug (2007, s. 22-23, 26-33) beskriver att 

Joyce Travelbees teori bygger på empati och omvårdnad som en mellan mänsklig 

process. Varje människa upplever sjukdom och lidande på sitt personliga sätt, hon 

menar att varje människa är unik. I omvårdnaden ska man möta patienter genom 

deras förutsättningar och hjälpa patienten att bära och hantera sjukdom och 

lidande. Sjuksköterskan skall möta patienten i en subjek-subjekt relation, inte 
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subjekt-objekt. Kommunikationen är en viktig del i mötet mellan sjuksköterska 

och patient. Målet med detta är att se patienten som en egen individ så att man kan 

identifiera just dennes behov och ge en god omvårdnad utifrån det.  

 

När en kvinna och en man får beskedet om att de skall bli förälder dominerar 

oftast positiva känslor för det som kommer att hända. Redan under graviditeten 

knyter föräldrarna an till barnet (Broden, 1989, s. 130; Fägerskiöld, 2008). Men 

det finns även en oro för hur det kommer att bli, när det är dags att föda. 

Funderingar som: ”Kommer barnet att bli friskt?” ”Kommer förlossningen att gå 

bra?” (Stjernqvist, 1999, s. 6-7). När man får besked om att bli förälder sker en 

successiv omställning till ett nytt liv under graviditeten. Omställningsprocessen 

avbryts i samband med att barnet föds för tidigt (Hallström & Lindberg, 2009, s. 

288). Att få barn är en stor händelse och en omställning i livet. Därför är det 

viktigt att belysa föräldrars upplevelse av att föda ett för tidigt fött barn för att öka 

kunskapen om hur sjuksköterksan ska bemöta och stötta dessa familjer.  

 

Syfte 

Syftet med denna litteraturstudie är att belysa föräldrars upplevelse av att få ett för 

tidigt fött barn.  

 

Metod 

Valet av metod utgörs av en allmän litteraturstudie för att få en uppfattning om 

kunskapsläget inom föräldrars upplevelse av att få ett för tidigt fött barn (jfr 

Forsberg & Wengström, 2008, s. 29).  

 

Litteratursökning 

En litteratursökning har utförts via databaserna PubMed och Cinahl samt genom 

manuell sökning (jfr Forsberg & Wengström, 2008, s. 80). Den manuella 

sökningen utfördes via referenslistor från relevanta artiklar. Vid databassökningen 

användes ord som var relevanta för studiens syfte. Utgångspunkten var för tidigt 

födda barn och därför användes ord som berörde detta ämne (premature och 

premature infant). Orden kombinerades med parents, experience och involved för 

att få fram föräldrars upplevelser och erfarenheter kring området. För att få med 
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omvårdnadsdelen i sökningen användes orden nursing care, care och nurse*. För 

att ringa in området ytterligare användes MESH-termer: premature birth och 

preemie. Sökprofilen visas i tabell 1. I jämförelse med Backman (1998, s. 161) så 

har asterisk (*) används efter sökordet nurse för trunkering, vilket innebär att 

sökningen täcker ordets olika böjningsformer.  

 

Tabell 1. Kombination av sökord samt utfall av sökningen 2010-01-22 

Sökkombinationer 

 

               PubMed 

 

Cinahl 

 

Premature OR Premature birth 

AND Parents AND 

Experience AND Nursing 

Care 

 

Premature OR Preemie AND 

Parents AND Involved AND 

Care AND Nurse* 

 

Premature infant AND Parents 

AND Experience 

               72 (6) 

 

 

 

 

               23 (1) 

 

 

 

 

               179 (5) 

49 (0) 

 

 

 

 

13 (0) 

 

 

 

 

104 (0) 

(x)= Inkluderade artiklar i studien. 

 

Inklusions- och exklusionskriterier 

Inkluderade artiklar uppfyllde följande kriterier: vetenskapligt granskade, 

publicerade mellan år 2000-2010, skrivna på engelska samt artiklar som berör 

prematura barn och föräldrars upplevelser av detta. Exklusionskriterier innefattar 

artiklar utan abstrakt, artiklar med låg kvalitet, andra språk, artiklar som berör 

fullgångna barn och sjuksköterskans upplevelser angående prematuritet och 

artiklar som inte berör syftet med studien. 

 

Bearbetning 

Bearbetning av materialet har skett enligt SBU/SSF nr 4 (1999) i tre faser. 

 

Fas 1: Utifrån de tre sökkombinationerna har en första genomgång av 440 titlar 

och abstrakt utförts. Av dessa motsvarade 24 artiklar studiens syfte och gick 

vidare till fas 2 för vidare granskning.  

 

Fas 2: De 24 artiklar som motsvarade syftet i studien lästes igenom i sin helhet. 

De artiklar som inte motsvarade studiens syfte exkluderades. 12 artiklar gick 
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vidare till fas 3. Dessutom gjordes manuell sökning via referenslistor från 

relevanta artiklar som resulterade i ytterligare 4 artiklar som gick vidare till fas 3. 

 

Fas 3: Artiklarna som motsvarade syftet klassificerades och värderades enligt 

SBU/SSF nr 4 (1999, s. 15-16). Värdering av artiklarna bedöms med hjälp av 

bedömningskriterier, se tabell 2. Artiklarna har granskats enligt en 

granskningsmall, se Bilaga 1. De artiklar som inkluderats till denna studie och 

som värderats som medel- och hög kvalitet har sammanställts i en översiktstabell, 

se Bilaga 2. Inkluderade artiklar i studien var av kvalitativ metod.  

 

Klassificering och värdering av studier 

Klassificering och värdering av studierna har genomförts enligt SBU nr 4 (1999, 

s. 15 -16). Kvalitativ studie (K). I denna typ av studie analyseras data, som 

insamlats genom intervjuer, berättelser eller observationer i syfte att fördjupa 

förståelsen för studerade fenomen, t ex personens upplevelser och erfarenheter. 

De granskade studiernas vetenskapliga kvalitet har bedömts utifrån en tregradig 

skala; hög vetenskaplig (I), medel (II) eller låg vetenskaplig kvalitet (III). 

Kriterier för bedömning av kvalitativa studier har utarbetats av författarna inför 

värdering av de studier som ingick i SBU’s rapport nr 4.  

 

Tabell 2. Kriterier för bedömning av vetenskaplig kvalitet, studier med kvalitativ metod, 

enligt SBU/SSF nr 4 (1999, s. 48). 
  

I = hög 

 

 

II = medel 

 

III = låg 

K Studie med kvalitativ metod. 

Väldefinierad frågeställning, 

relevant urval samt väl beskriven 

undersökningsgrupp och kontext. 

Metod och analys väl beskriven 

och genomförd, resultatet är 

logiskt och begripligt, god 

kommunicerbart.  

 Dåligt/vagt formulerad 

frågeställning, 

undersökningsgrupp för 

liten/otillräckligt beskriven, 

metod/analys ej tillräckligt 

beskriven eller bristfällig 

resultatredovisning.  

 

Innehållsanalys 

Analysen av de 16 inkluderade artiklarna började med att de lästes var för sig av 

författarna för att få en helhetsbild. Därefter skrevs en sammanfattning av 

resultatet som sedan jämfördes mellan författarna för att uppnå konsensus. 

Återkommande mönster diskuterades och noterades. Sammanfattningen från varje 
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artikel skrevs ned i ett worddokument. Varje artikels resultat bearbetades och 

innehållet delades upp i meningsenheter. För att lätt kunna särskilja materialet 

färglades meningsenheter i olika färger och på så vis uppkom preliminära 

subkategorier. Alla meningsenheter med respektive färg placerades med de 

preliminära subkategorierna i ett nytt worddokument. För att få struktur på 

materialet sorterade via mammans och pappans upplevelser var för sig i olika 

dokument. Nästa steg var att bearbeta texten ytterligare för att få ett mindre antal 

subkategorier med anledning av att flera preliminära subkategorier beskrev 

samma fenomen. Totalt skapades tolv subkategorier under mammans perspektiv 

och elva subkategorier under pappans perspektiv. Subkategorierna placerades 

under tre gemensamma kategorier, se tabell 3 (jfr Carlsson, 2008, s. 30; Lundman 

& Granheim, 2008, s. 161; Polit & Beck, 2008, s. 507, 509-510, 517-518). Under 

analysprocessens gång har författarna gått tillbaka till ursprungsartiklarna för att 

kontrollera att det bearbetade materialet inte har förvrängts eller misstolkats (jfr 

Lundman och Graneheim, 2008, s. 170). Innehållsanalysen presenteras i Bilaga 3.  

 
Tabell 3. Kategorier och subkategorier. 

 

Ur mammans perspektiv                 Ur pappans perspektiv 
Kategorier 

 

Subkategorier Kategorier Subkategorier 

Upplevelse Oro 

Stress 

Rädsla 

Relation till barnet 

Sorg/ skam 

Upplevelse Oro  

Stress 

Rädsla 

Relation till barnet 

Säkerhet 

Mammarollen Anpassning/ förväntningar 

Delaktighet 

Information 

Miljö 

Kultur 

Papparollen Anpassning 

Delaktighet 

Information 

Miljö 

Behov av stöd Professionellt 

Familj och vänner 

Behov av stöd Professionellt 

Familj och vänner 

 

Etisk granskning 

Vid genomförandet av en litteraturstudie så är undersökningsfältet tidigare 

dokumenterad kunskap. Informationen eller kunskapen finner man i litteraturen. 

Etiska överväganden görs i urval av artiklarna samt av redovisning i resultatet. 

Artiklar som har inkluderats i studien har fått tillstånd från en etisk kommitté. De 

artiklar som är med har redovisats och alla resultat har presenterats, oberoende av 
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om de stödjer eller inte stödjer forskarens åsikt (jfr Forsberg & Wengström, 2008, 

s. 77-78).  

 

Resultat 

Resultatet i denna litteraturstudie omfattar 16 vetenskapliga artiklar utförda med 

kvalitativ metod. Studierna har utförts i följande länder: Norge, Kanada. 

Storbritannien, Sverige, Taiwan och USA. Resultatet presenteras ur mamman och 

pappans perspektiv under tre kategorier: upplevelser, mammarollen/ papparollen 

och behov av stöd, följt av subkategorier.  

 

Att få ett för tidigt fött barn sett ur mammans perspektiv 

Upplevelser 

Oro 

Oro och ångest var de dominerande känslorna av att ha fått ett för tidigt fött barn. 

Oro över att barnet skulle bli sjukt, skadat eller att det inte skulle överleva 

(Lindberg & Öhrling, 2008). Efter den prematura förlossningen beskrev alla 

mammor positiva känslor av att hålla sitt barn. Dock upplevde vissa oro och 

ängslan, till och med rädsla för att hålla i barnet eftersom det var litet och skört 

(Fegran, Helseth & Fagermoen, 2008; Reid, 2000). I en studie från Taiwan 

beskrev mammorna oro av att deras relation till barnet skulle påverkas i framtiden 

av att de inte vågade hålla i barnet. Det fanns också en oro av att den fysiska 

kontakten skulle orsaka mer skada för barnet (Chang Lee, Long & Boore, 2009). 

Att åka hem och lämna barnet på neonatala intensivvårdsenheten [NICU] 

upplevdes som ett orosmoment för mammorna och beskrevs av vissa som 

psykiskt påfrestande. Vid utskrivningen upplevde en del mammor oro över att 

lämna NICU men fler mammor upplevde lättnad när barnet fick lämna 

intensivvården och att oron försvann så fort de kom hem med barnet (Flacking, 

Ewald & Starrin, 2007; Reid, 2000). I en studie av Jackson, Ternstedt och 

Schollin (2003) framgick det att mammorna som blivit utskrivna från NICU 

upplevde oro över barnets hälsa vilket resulterade i konstant övervakning av 

barnet vilket ledde till mindre sömn för mammorna.  
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Stress 

Att ha ett för tidigt fött barn som vårdas på NICU upplevdes som stressigt 

(Bernaix, Schmidt, Jamerson, Seiter & Smith, 2006). Det mest stressfulla var när 

mamman inte kunde vara med barnet. Mammorna hade ett behov av att vara nära 

barnet, vilket inte alltid var möjligt eftersom att barnet fick intensivvård (Lindberg 

och Öhrling, 2008). En stressfaktor var hur tiden skulle disponeras mellan det för 

tidigt födda barnet och övriga familjemedlemmar, de hemmavarande barnen. 

Mammorna vill vara hos det nyfödda barnet och hemma samtidigt (Bernaix et al., 

2006; Lindberg & Öhrling, 2008). 

 

Rädsla 

Mammorna upplevde och beskrev den nya situationen som skrämmande, 

traumatisk och oroande (Bernaix et al., 2006; Danerek & Dykes, 2008) främst 

över barnets hälsa när tillståndet var kritiskt (Bernaix et al., 2006). Ett 

känslomässigt kaos av rädsla, sorg, besvikelse och känsla av att vara värdelös 

uppkom av den oväntade födseln (Flacking, Ewald, Hedberg Nyqvist & Starrin, 

2006). Vid utskrivningen från NICU uppkom blandade känslor som lycka och 

lättnad över att få komma hem men vissa mödrar upplevde att utskrivningen skett 

för snabbt vilket skapade rädsla för det ansvar som de då ställdes inför (Jackson et 

al., 2003).  

 

Relation till barnet  

Efter förlossningen upplevde mamman den fysiska kontakten som det mest 

betydande för att känna moderskap (Erlandsson & Fagerberg, 2005). Kort efter 

den första kontakten blev barnet och mamman separerade från varandra på grund 

av barnets hälsotillstånd. Mamman upplevde då ett behov av att återfå den 

tillfälliga, förlorade relationen till barnet. Flera timmar efter födseln fick 

mammorna träffa barnet igen vilket frambringade en mängd olika känslor som 

glädje och oro (Fegran et al., 2008; Lindberg & Öhrling, 2008). Under tiden 

mamman och barnet var ifrån varandra ansågs det vara viktigt för mödrarna att ha 

ett kort på barnet vid sin sida (Lindberg & Öhrling, 2008). Danerek och Dykes 

(2008) tar upp i sin studie att mammorna kände sig rastlösa och tråkiga under 

tiden de var separerade från barnen, det beskrevs som en lång väntan. Tiden 
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fördrevs genom underhållningsterapi som att läsa tidningar, titta på tv, prata i 

telefon och skriva dagbok. I en studie av Lindberg och Öhrling (2008) framgick 

att mammorna upplevde ensamhet när de var separerade från övriga 

familjemedlemmar.   

 

Vissa mammor beskrev i en studie att de ansåg sig ha mer kunskap och att de 

kände barnet bättre än sjuksköterskorna, med tanke på att det var olika sköterskor 

från dag till dag. Dock upplevde de flesta mammorna att sköterskorna hade mer 

kunskap, vilket skapade blandade känslor. Mammorna upplevde avundsjuka och 

rädsla för att sköterskorna skulle utveckla ett starkare band till barnet, men även 

tacksamhet över att de fanns där och tog hand om det (Reid, 2000). 

 

Den fysiska separationen, att lämna barnet och att själv åka hem upplevdes som 

det svåraste med att ha barnet på NICU. Separationen beskrevs som det värsta och 

som det mest psykiskt påfrestande (Bernaix et al., 2006; Erlandsson & Fagerberg, 

2005).  

 

Sorg och skam 

I en studie av Flacking et al. (2006) och Flacking et al. (2007) framkom det att 

mammor som fått ett för tidigt fött barn kände sorg över att inte ha upplevt den 

sista tiden av graviditeten vilket skapade en känsla av att ha blivit inkastad i 

föräldraskapet. Flacking et al. (2007) tar även upp att vistelsen på NICU skapade 

känslor som skam och rädsla över hur det skulle gå för barnet och om det skulle 

överleva. Känslorna hölls tillbaka för att slippa konflikter med personalen, vilket i 

sin tur ledde till utmattning vid utskrivningen. Utmattningen resulterade i att 

mammorna inte kunde leva upp till sina förväntningar på att vara en bra mamma 

vilket gav en känsla av skam. 

 

Mammarollen 

Anpassning och förväntningar 

Att bli mamma till ett för tidigt fött barn upplevdes till en början som en kris. Alla 

kvinnor i studien kände sig oförberedda, rädda och chockade över att bli mamma 

tidigare än förväntat (Chang Lee et al., 2009; Jackson et al., 2003; Lindberg & 

Öhrling, 2008; Reid, 2000). Situationen gjorde att mammorna var tvungna att 
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anpassa sig till en ny verklighet. Att gå från den inledande krisen till att anpassa 

sig till den nya verkligheten var inte en linjär process (Chang Lee et al., 2009; 

Erlandsson & Fagerberg, 2005).  

 

Delaktighet 

Den prematura förlossningen upplevdes som oförutsägbar och mammorna kände 

maktlöshet av att inte ha kontroll och att inte kunna påverka situationen. En 

mängd känslomässiga reaktioner uppkom. Det var en surrealistisk situation, en 

känsla av att inte vara delaktig under förlossningen, som att leva i en ”bubbla” 

(Fegran et al., 2008; Flacking et al., 2006; Jackson et al., 2003). Det var svårt att 

ta på sig mammarollen och det var inte som förväntat, de kände sig som mammor 

fysiskt men inte psykiskt eller känslomässigt (Flacking et al., 2006; Lindberg & 

Öhrling, 2008). Mammorna beskrev den första fysiska kontakten med barnet som 

viktig, men ville inte bli för engagerade eftersom de var rädda att förlora barnet 

(Danerek & Dykes, 2008). 

 

Mammorna kände sig som besökare, som att de observerade situationen, detta 

gjorde att de kände sig okunniga. De upplevde att barnet tillhörde 

sjuksköterskorna, vilka verkade veta bäst (Flacking et al., 2006; Heermann, 

Wilson & Wilhelm, 2005; Lindberg & Öhrling, 2008). Även när mammorna kom 

hem pendlade deras känslor från att vara underordnad sjuksköterskorna till en 

självstyrande modersroll. Trots att ingen personal fanns i hemmet agerade 

mammorna som att personalen fanns där. Mammorna ville visa sig duktiga och 

uppfylla krav som de trodde personalen hade på dem. Mammorna härmade 

personalens beteende i omvårdnadssituationer. När mödrarna kände att de inte 

uppfyllde kraven upplevde de en känsla av skam (Flacking et al., 2007). 

 

Till en början kände mammorna att barnet inte var deras, men genom 

delaktigheten i omvårdnaden ökade moderskänslan successivt. Den moderliga 

känslan stärktes då de lärde känna igen barnets signaler, fick ha kroppskontakt 

och när barnets medicinska status blev bättre (Erlandsson & Fagerberg, 2005; 

Flacking et al., 2007; Heermann et al., 2005; Lindberg & Öhrling, 2008; Reid, 

2000). Mammornas förmåga att hålla i barnet signalerade vitalitet, styrka och 

överlevnad (Flacking et al., 2007). Mammorna beskrev ett behov av att vara 
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delaktiga i omvårdnaden runt barnet, men de visste inte vad som förväntades av 

dem och om de gjorde intrång på personalens territorium (Erlandsson & 

Fagerberg, 2005; Jackson et al., 2003).   

 

Information 

Mammorna tyckte att det var viktigt att få information om det för tidigt födda 

barnet men upplevde att den gavs vid fel tidpunkt. Det var svårt att ta till sig 

informationen till en början då de befann sig i ett chockartat tillstånd (Danerek & 

Dykes, 2008; Lindberg & Öhrling, 2008). I en studie av Chang Lee et al. (2009) 

beskrev mammorna att brist på kunskap var en orsak till att de inte visste hur de 

skulle bete sig. Okunskapen blev som en barriär för relationen mellan mamman 

och det för tidigt födda barnet på NICU.  

 

Miljö 

Den tekniska miljön på NICU beskrevs som ett orosmoment. Maskiner, 

monitorer, pipande ljud och personal signalerade liv och död och det beskrevs 

som fruktansvärt och skrämmande (Chang Lee et al., 2009; Flacking et al., 2006; 

Reid, 2000). 

 

Upplevelsen av den fysiska miljön hämmade delaktigheten i omvårdnaden och det 

var svårt att koncentrera sig på sitt barn som kom i andra hand (Chang Lee et al., 

2009; Heermann et al., 2005; Jackson et al., 2003). Istället för att lägga fokus på 

barnet var mammorna upptagna av sjuksköterskornas arbete och kulturen på 

intensivvårdsenheten. Den tekniska miljön hamnade dock mer i bakgrunden allt 

eftersom tiden gick, då mammorna blev säkrare och bekvämare i sin modersroll. 

Den tekniska miljön kunde hamna i fokus igen om barnets medicinska tillstånd 

försämrades (Heermann et al., 2005).   

 

Kultur 

Chang Lee et al. (2009) beskriver i sin studie från Taiwan att kulturella aspekter 

kring vården av ett för tidigt fött barn gör att mammor har mindre fysisk kontakt 

med barnet. Mammorna besökte barnet en eller två gånger i veckan under de 

första månaderna. Att ha mer kontakt gick emot deras kulturella normer. Att gå 

emot de kulturella aspekterna skulle påverka moderns hälsa på ett negativt sätt. 
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Mammorna följde filosofin, så istället besökte fäderna barnet under de första 

månaderna. Den lilla fysiska kontakten med barnet försökte mammorna 

kompensera med att lära känna barnet på andra sätt till exempel genom att ta reda 

på den medicinska statusen, behandlingen och vad prematuritet innebär. Att göra 

något för barnet som att skicka en gåva eller att erbjuda barnet bröstmjölk via 

nappflaska gjorde att mammorna kände sig känslomässigt nära barnet (Chang Lee 

et al., 2009).  

 

Behov av stöd 

Professionellt 

Mammorna beskrev sjuksköterskorna som det viktigaste stödet bland 

sjukvårdspersonalen på NICU. Sköterskorna bistod med förklaringar och erbjöd 

känslomässigt stöd och coachade mammorna till hur de skulle vårda barnet. Övrig 

sjukvårdspersonal ansågs också vara viktig för att delge information om barnets 

hälsa och behandling (Chang Lee et al., 2009). Danerek och Dykes (2008) 

beskriver mammornas behov av empatiskt stöd under förlossningen som viktigt, 

eftersom de var mentalt förberedda på en normal förlossning. Att mammorna fick 

vara delaktiga och få vara med och fatta beslut kring barnet gjorde att rädslan 

släppte. Den professionella kompetensen var viktig när mammorna kände behov 

av att hålla sitt barn, men samtidigt kände sig osäkra på att kunna ta hand om det 

(Fegran et al., 2008).  

 

Relationen med personalen upplevdes som viktig eftersom personalen var de som 

förstod mammorna. Familj och vänner kändes påfrestande eftersom mammorna 

kände att de behövde förklara och informera om tillståndet hos det för tidigt födda 

barnet, vilket mammorna inte hade styrka till (Flacking et al., 2006).  

 

Familj och vänner 

Maken var det viktigaste stödet för mammorna under de första månaderna efter 

förlossningen, för att kunna hantera situationen. Andra föräldrar på NICU var ett 

annat viktigt stöd där man kunde känna igen sig och dela erfarenheter med 

varandra (Chang Lee et al., 2009; Lindberg & Öhrling, 2008). Religionen var ett 

stöd för de Taiwanesiska kvinnorna för att kunna hantera vardagen (Chang Lee et 

al., 2009). När relationen mellan mamman och barnet efter en tid hade stärkts var 
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utomstående relationer viktiga, så som make, familj och vänner. Mammans 

självförtroende stärktes då hon fick höra att barnet såg välmående och stort ut, 

tvärtom så kände hon skam när hon fick höra att barnet såg litet ut (Flacking et al., 

2007). 

 

Att få ett för tidigt fött barn sett ur pappans perspektiv 

Upplevelser 

Oro 

Papporna levde med en ständig oro främst kring moderns tillstånd och i andra 

hand kom barnet. Papporna tyckte att det var viktigare att lägga fokus på 

mamman, för barnet fick den vård det behövde och personalen fanns där och tog 

hand om barnet. Papporna prioriterade sig själva sist. Oron som fanns angående 

barnet handlade om dess överlevnad, komplikationer och framtiden (Fegran et al., 

2008; Danerek & Dykes, 2008; Lindberg, Axelsson & Öhrling, 2008; Lundqvist 

& Jakobsson, 2003; Lundqvist, Hellström & Hallström, 2007). Pappornas känslor 

pendlade hela tiden från distans till närhet. En känsla av närhet till situationen 

infann sig när de fick information om moderns tillstånd (Lundqvist et al., 2007). 

I en studie av Jackson et al. (2003) och Lindberg et al. (2008) framkommer det att 

papporna upplevde oro när familjen skulle få åka hem eftersom det upplevdes 

overkligt.  

 

Stress 

Att ha ett barn på NICU upplevdes som stressigt. Vanliga rutiner blev ovanliga 

(Lundkvist & Jakobsson, 2003). Stressen handlade främst om hur tiden skulle 

disponeras. Papporna tog på sig ansvaret för att hålla ihop familjen. Papporna ville 

vara nära och stötta mödrarna, och de pappor som hade barn hemma hade även ett 

behov av att vara med dem (Arockiasamy, Holsti & Albersheim, 2008; Bernaix et 

al., 2006; Danerek & Dykes, 2008) Detta resulterade i att papporna tog på sig 

oväntade roller som exempelvis pappa, make, beskyddare och arbetstagare 

(Arockiasamy et al., 2008; Lundkvist & Jakobsson, 2003). Att vara för sig själv 

och stressa ner upplevdes som viktigt. Papporna ägnade sig åt aktiviteter utanför 

sjukhuset, som arbete och träning (Arockiasamy et al., 2008).  
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Rädsla 

Papporna beskrev situationen av att ha fått ett för tidigt fött barn som 

skrämmande, traumatiskt och oroande för vad som skulle kunna hända (Bernaix et 

al., 2006; Danerek & Dykes, 2008), speciellt när barnets tillstånd var kritiskt 

(Bernaix et al., 2006).  

 

Relation till barnet  

Papporna hade svårt att ta till sig information på grund av den overkliga 

situationen. Så fort de fick hålla sitt barn kom dock verklighetskänslan tillbaka 

och de kunde ta emot information och ta egna initiativ. När de kunde delta i 

omvårdnaden ansåg papporna att deras åsikter var värda att dela med personalen 

och de kunde känna sig som pappor (Lundqvist et al., 2007).  Papporna hade en 

önskan om att ha samma personal för att lättare kunna anförtro sig och bygga en 

relation med sjuksköterskorna (Arockiasamy et al., 2008; Pohlman, 2009).  

  

Den fysiska separationen, att lämna barnet och åka hem upplevdes som det 

svåraste med att ha barnet på NICU. Det beskrevs som det värsta, det tuffaste och 

ganska hemskt (Bernaix et al., 2006; Lindberg et al., 2008).  

 

Säkerhet 

Papporna kände att barnet var i säkra händer när det vårdades på NICU eftersom 

sjuksköterskorna hela tiden vakade över barnet. Papporna kände dessutom att de 

kunde lämna över beslutsfattandet till sköterskorna (Danerek & Dykes, 2008; 

Lindberg et al., 2008; Lundkvist & Jakobsson, 2003). Vid hemgången tog livet en 

ny vändning och blev mer normalt. Papporna kände trygghet över att de när som 

helst kunde kontakta avdelningen om de funderade över något (Lindberg et al., 

2008).   

 

Papparollen 

Anpassning 

För att hantera den nya situationen använde sig papporna av olika strategier. Vissa 

använde sig av positivt tänkande och andra som var religiösa använde sig av sin 

tro (Arockiasamy et al., 2008; Danerek & Dykes, 2008). Att bli pappa beskrivs 

som en utveckling av personen och ens värderingar (Lindberg et al., 2008).  
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Delaktighet 

Känslor av overklighet, chock och att inte ha kontroll beskrevs av papporna under 

förlossningen. Papporna förstod inte vad som hade hänt och de upplevde att det 

inte fanns något de kunde göra (Arockiasamy et al., 2008; Fegran et al., 2008; 

Jackson et al., 2003; Lundkvist & Jakobsson, 2003). Under det akuta skedet 

upplevde papporna att de åsidosattes. De fick ingen information om operationen 

och all personal ignorerade dem (Danerek & Dykes, 2008; Fegran et al., 2008; 

Jackson et al., 2003).  

 

Papporna hade behov av att prata med sjuksköterskorna angående barnet, men 

upplevde att de var i vägen och att sköterskorna skulle bli irriterade. Papporna 

upplevde det som envägskommunikation, som att sköterskorna intog en 

maktposition, fattade beslut och ansågs sig veta bäst. Det här gjorde att papporna 

hade svårt att ta på sig papparollen, känna sig delaktiga och att få kontakt med 

barnet (Arockiasamy et al., 2008; Lindberg et al., 2008; Lundkvist & Jakobsson, 

2003; Pohlman, 2009). 

 

Tiden på NICU upplevdes som en lycklig period trots den påfrestande 

förlossningen (Lundkvist & Jakobsson, 2003). Papporna upplevde att den för 

tidiga födseln gjorde det möjligt för dem att bli mer involverade i vården och att 

få mer tid till att vara med det nyfödda barnet. Delaktigheten i vården hjälpte 

papporna att se en framtid med familjen. Banden mellan far och ett prematurt barn 

upplevdes starkare än mellan far och ett barn i fullgången tid (Lindberg et al., 

2008). ”Compared to my friends with children born in fulltime I really think that I 

have had chance to be together with my child much more and thereby getting to 

know him.” (Lindberg et al., 2008, s. 81) 

 

Papporna skapade en relation till barnet efter förlossningen eftersom de inte var 

närvarande och kunde träffa barnet under förlossningen (Fegran et al., 2008). 

Papporna var till en början rädda för att hålla barnet men personalen uppmuntrade 

till skin-to-skin kontakt vilket resulterade i att självkänslan stärktes och de blev 

säkrare i sin roll som pappa (Fegran et al., 2008; Lindberg et al., 2008). 
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Information 

Att få information om modern och barnet ansågs vara viktigt för att få en känsla 

av kontroll. Vid brist på information tog papporna själva initiativ till att få 

information vilket bidrog till att de kände delaktighet i omvårdnaden av barnet 

samt att de fick kontroll över situationen (Arockiasamy et al., 2008; Lundkvist & 

Jakobsson, 2003). Papporna upplevde att ett besök på NICU innan förlossningen 

gav trygghet (Lundkvist & Jakobsson, 2003).  

 

Miljön 

Att ha fått ett för tidigt fött barn fick papporna att känna att tekniken på NICU tog 

över hand. Papporna upplevde att sköterskorna gjorde ett bra jobb men att de bara 

var fokuserade på att få jobbet gjort, de skulle övervaka monitorer, tuber och 

maskiner. Detta skapade distans mellan sköterskorna och papporna (Pohlman, 

2009). Något som sågs som en barriär mellan pappan och barnet var kuvösen, 

pappan kände sig som en iakttagare, som en i personalen på grund av att han inte 

fick uppleva skin-to-skin kontakt (Danerek & Dykes, 2008; Lundqvist et al., 

2007).  

 

Behov av stöd 

Professionellt 

För att kunna hantera situationen så upplevde papporna personalens professionella 

kompetens som ett stöd (Lundkvist & Jakobsson, 2003).  

 

Familj och vänner 

För att få ett perspektiv på sin situation var det viktigt att få stöd från anhöriga, 

vänner och andra föräldrar som varit med om liknade händelser. Detta bidrog till 

att papporna kunde uttrycka sina känslor (Lundkvist & Jakobsson, 2003). 

Papporna upplevde att relationen med modern stärktes i och med att de gick 

igenom tiden på NICU tillsammans. De kunde hantera lycka och sorg bättre när 

de kunde stötta varandra (Lindberg et al., 2008). 
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Diskussion 

Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att belysa föräldrars upplevelse av att få ett för tidigt fött 

barn.  

 

Resultatet visade att upplevelsen av att få ett för tidigt fött barn skapade en mängd 

olika känslor både hos mamman och pappan. Båda föräldrarna upplevde det 

skrämmande, traumatiskt och oroande, men kände också glädje över att ha fått ett 

barn. Oro fanns hos båda föräldrarna, men upplevdes olika. I det akuta skedet 

oroade sig mammorna mest för barnet, till skillnad från papporna som främst 

oroade sig för mammornas hälsa. Därför var stöd, både professionellt och från 

familj och vänner, viktigt.  

 

Stöd från anhöriga var av stor betydelse för mammorna, men upplevdes komma 

vid fel tidpunkt. I början, när barnets tillstånd var kritiskt, upplevde mammorna att 

det var påfrestande att hela tiden informera anhöriga om barnets tillstånd. 

Anhöriga blev däremot ett viktigt stöd då barnets tillstånd stabiliserats och då 

bandet mellan modern och barnet hade stärkts (Flacking et al., 2007).  

 

Papporna beskrev i ett flertal artiklar att de åsidosattes och fick lite information 

(Danerek & Dykes, 2008; Fegran et al., 2008; Jackson et al., 2003). Personalen 

verkade fokusera mest på mamman och barnet. Det framgick i resultatet att 

pappan påverkades starkt av att ha ett barn på NICU, och därför är det viktigt att 

som sjuksköterska vara observant på detta och involvera pappan i vården i ett 

tidigt skede. Mamman var i behov av pappans stöd i början, så det är även viktigt 

utifrån denna aspekt.   

 

I vården av patienter och anhöriga med annan kultur måste man som 

sjuksköterska tänka på att inte döma och att vara observant på religiösa 

åskådningar som är viktiga för personerna i fråga. I Sverige anses det viktigt med 

fysisk kontakt med barnet men det är inte en självklarhet för alla, vilket visas i den 

Taiwanesiska studien (Chang Lee et al., 2009; Erlandsson & Fagerberg, 2005). 
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Att få ett för tidigt fött barn beskrivs i de inkluderade artiklarna i litteraturstudien 

som en chock. Vardagliga rutiner ställs på ända och man måste anpassa sig till en 

ny verklighet. Detta upplevs som en kris och i jämförelse med Cullberg (2006, s. 

19, 121) kan det beskrivas som en traumatisk kris, och alla människor upplever 

det olika. Joyce Travelbees teori beskriver att alla upplever sin sjukdom och sitt 

lidande på ett eget personligt vis (Jahren Kristoffersen et al., 2007, s. 22-23, 26-

33). Båda föräldrarna upplevde att det var viktigt att få information, men det fanns 

dock en skillnad över hur de uppfattade informationen. Mödrarna upplevde att 

informationen gavs vid fel tillfälle till skillnad från fäderna som tyckte att de fick 

lite information och därför åsidosattes i det akuta skedet.(Danerek & Dykes, 2008; 

Arockiasamy et al., 2008). Därför är det viktigt att som sjuksköterska ge stöd och 

information beroende på när personen är mottaglig för informationen och dels se 

skillnad på mammorna och pappornas behov av information.  

 

När det akuta skedet var över och när papporna involverades i vården beskrevs det 

som att papporna med ett för tidigt fött barn hade mer tid och skapade starkare 

band till barnet till skillnad från pappor som fått barn i fullgången tid (Lindberg et 

al., 2008). Även kulturella aspekter påverkar relationen mellan pappan och barnet.  

I en studie från Taiwan av Chang Lee et al. (2009) fick papporna en annan 

relation med barnet än i de övriga studier som utförts i Norge, Storbritannien, 

Sverige, Taiwan och USA, eftersom mödrarna inte fick ha någon fysisk kontakt 

med barnet efter förlossningen. Papporna fick tillbringa tid ensam med barnet 

eftersom mödrarna i Taiwan fick lite fysisk kontakt med barnet i början. Den 

fysiska kontakten beskrevs i de övriga inkluderade artiklarna som viktig för att 

mamman skulle kunna utveckla sin modersroll.  

 

Trots att vården allt mer fokuserar på familjecentrerad omvårdnad i västvärlden, 

där man vill involvera familjen i vården av barnet har det inte alltid sett ut så. I ett 

flertal artiklar framkommer det att den fysiska kontakten med barnet upplevs som 

viktig för att utveckla en relation med barnet. Historiskt sett har det skett mycket 

på kort tid. För bara 30 år sedan sågs föräldrarna som smittkällor som kunde 

skada barnet och därför fick föräldrarna inte vara nära barnet (jfr Berns, 2007; 

Davis et al., 2003). Trots att det har hänt mycket angående den familjecentrerade 

omvårdnaden kring barnet ses än idag kuvösen som ett hinder för att kunna skapa 
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en relation till barnet. Sjuksköterskan uppmuntrar till att föräldrarna ska 

involveras i vården men den högteknologiska miljön kommer ofta i förgrunden, 

och relationen mellan barnet och föräldrarna kom i andra hand (Heermann et al., 

2005; Jackson et al., 2003; Pohlman, 2009).  

 

Metoddiskussion 

Utgångspunkten var att hitta relevanta artiklar som svarade på studiens syfte, 

oavsett kvalitativ eller kvantitativ metod. Trots detta hittades endast kvalitativa 

artiklar av värde och därför inkluderades dessa i studien. Kvalitativa 

forskningsmetoder syftar till att beskriva och förklara fenomen så noggrant som 

möjligt. Studiens syfte var att beskriva upplevelser av ett fenomen, och därför 

passar kvalitativa metoder bäst som till exempel intervjuer. Därav antalet 

kvalitativa artiklar (jfr Forsberg & Wengström, 2008, s. 129). Alla artiklar som 

inkluderats i studien är publicerade mellan 2000-2010 vilket var ett kriterium för 

att visa på aktuell forskning. I jämförelse med Forsberg och Wengström (2008, s. 

125) så är forskning en färskvara och bör vara publicerad under det senaste tre till 

fem åren för att inkluderas i en studie. Det kan ses som en svaghet att artiklar i 

studien är äldre, men för att hitta material till studien var vi tvungna att utöka 

artikelsökningen tio år tillbaka. Studiens syfte är utformat så att detta inte sänker 

studiens kvalitet enligt författarna.   

 

Artikelsökning har utförts via databaserna PubMed och Cinahl. Intressanta artiklar 

från Cinahl hade redan hittats på PubMed, så av bekvämlighetsskäl skrevs alla 

artiklar ut därifrån. 

 

De flesta artiklar som hittades kom från Norge, Storbritannien, Sverige och USA 

och beskrev upplevelsen av att få ett prematurt barn främst ur mammans 

perspektiv. Endast en artikel kom ifrån Taiwan. De fåtal artiklar som fokuserade 

på pappan kom från Sverige. Det man kan se är tydliga likheter mellan de artiklar 

som publicerats i västvärlden till skillnad från den Taiwanesiska artikeln som 

skiljer sig åt på flera punkter. Detta mönster ser man från endast en artikel så att 

generalisera resultatet är svårt men resultatet är ändå av intresse.   
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Slutsats 

Sjuksköterskan har en viktig och betydande roll i bemötandet av föräldrar som fått 

ett för tidigt fött barn. Många pappor upplever att de åsidosätts kring vården av 

barnet. Därför är det viktigt att som sjuksköterska involvera pappan lika mycket 

som mamman. Information är en del i omvårdnadsarbetet och man ska som 

sjuksköterska försäkra sig om att föräldrarna förstått vad som sägs i det akuta 

skedet, för risken finns att föräldrarna inte är mottagliga för information och hör 

därför vad de vill höra. I det akuta skedet upplever mammorna det ansträngande 

att hela tiden informera anhöriga om barnets tillstånd. För att underlätta för 

mammorna kan sjuksköterskan informera anhöriga om detta och förklara för dem 

att deras stöd är av stor vikt när det akuta skedet är över. Föräldrarna ska inte 

skuldbeläggas då de inte vill ha kontakt med anhöriga. Sjuksköterskan ska inbjuda 

till subjekt-subjekt kommunikation och låta föräldrarna själva få ta ställning kring 

vården av barnet. 

 

I vården av ett för tidigt fött barn tar den teknologiska miljön stor plats vilket inte 

går att undvika. Det man däremot kan göra som sjuksköterska är att tänka på detta 

och stanna upp och reflektera. Det är inte bara barnet som vårdas utan även 

föräldrarna.   

 

Vi upplever att det finns lite forskning som beskriver pappans upplevelse av att få 

ett för tidigt fött barn. De flesta artiklar som beskrev detta kom från Sverige. Det 

kan bero på olika faktorer och en orsak tror vi är att Sverige har intresserat sig för 

könsskillnader och jämställdhet i samhället i större utsträckning än andra länder. 

Det skulle vara intressant att se om pappans upplevelse varierar beroende på vart 

studien är publicerad.  
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det värsta, det tuffaste och ganska hemskt.  
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Long och Boore 
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Utforska taiwanesiska 

mammors erfarenhet av 

att bli förälder när deras 
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Grounded theory Att bli mamma till ett för tidigt fött barn på NICU 
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väldigt individuellt. 

Miljön, moderliga faktorer, barnet och kulturella 
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Danerek och 
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disponera tiden. 
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intervjuer 
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6 kvinnor och 

6 män  

Hermeneutisk 
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Mammorna upplevde den prematura förlossningen 

som oförutsägbar trots att de var förberedda, kände 

och upplevde maktlöshet.  

Känsla av att inte ha kontroll och att inte kunna 

påverka något. En mängd olika känslomässiga 

reaktioner uppkom. Sueralistisk situation, 

mammorna kände sig utanför sin egen 

situation/födsel. 

Papporna upplevde situationen som en chock. 

Under det akuta skedet åsidosattes papporna, de 

fick ingen information om operationen, all 

personal gick bara förbi. Först och främst oroade 

sig papporna över moderns hälsa och när man 

visste att dom mådde bra så fokuserade de sig på 

barnet.  

Skin-to-skin kontakt uppmuntrades av personalen. 
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Papporna var till en början rädd för att hålla barnet 

men kontakten skapade en familjär relation mellan 

far och barn. 

Mammorna upplevde ett behov av att återfå den 

tillfälliga, förlorade relationen till barnet. Flera 

timmar efter födseln fick mammorna träffa barnet 

igen vilket ledde till en mängd olika känslor, ett 

behov av att hålla sitt barn men osäkerhet av att 

inte kunna ta hand om det. Den professionella 

kompetensen blev här viktig. 

Papporna till skillnad från mammorna upplevde en 

ny relation till barnet (pga. att dom inte var med 

under förlossningen). Att hålla i barnet påverkade 

dem starkt. Självkänslan stärktes och oron lättades. 

De kände sig som en bidragande resurs till vården 

kring barnet.   

Flacking, 

Ewald, Hedberg 

Nyqvist och 

Starrin 

(2006) 

Sverige 

Utforska hur mammor till 

för tidigt födda upplever 

amningsprocessen 

känslomässigt samt hur 

det samspelar med att bli 

mamma, innan 

förlossningen till 

utskrivningen.  

Kvalitativ - 

Narrativa intervjuer 

N = 25 

kvinnor 

Öppen kodning 

inspirerad av 

Grounded theory 

Mammor som fått ett för tidigt fött barn kände 

sorg över att inte ha upplevt den sista tiden av 

graviditeten och en känsla av att bli inkastad i 

föräldraskapet. Svårigheter att ta på sig rollen och 

känna sig som en mamma. Upplevde barnet som 

ett svältande barn och ett monster. Miljön med 

maskiner, pipande ljud, personal signalerade liv 

och död. Ett känslomässigt kaos av rädsla, sorg, 

besvikelse och att vara värdelös.  

Kände sig som mammor fysiskt, men inte psykiskt 

eller känslomässigt, vilket de kämpade om att 

känna. 

Den nya situationen skapade en känsla av att leva i 

en ”bubbla”. Relationer med familj och vänner 

skapade problem, saknade styrka till att tala om 

barnets tillstånd. Men relationen med personalen 

upplevdes som viktig, personalen var de enda som 

förstod dem.  

K (II) 



    

Mammorna upplevde sig själv som besökare, 

klassade sig inte som primära skötare. Kontakten 

man fick med barnet var när man hade 

kroppskontakt. Att hålla barnet signalerade 

vitalitet, styrka, överlevnad och ett steg mot det 

normala. Att ha kroppskontakt och att amma 

barnet fick mödrarna att känna sig viktiga. Dock, 

en del mammor vågade inte hålla sitt barn när de 

såg svaga ut.  

Flacking, Ewald 

och Starrin 

(2007) 

Sverige 

Ta reda på hur mammor 

till väldigt för tidigt födda 

barn upplever processen 

av att bli mamma samt 

upplevelser kring amning 

efter utskrivning. 

Kvalitativ  

Intervjuer 

(intervjuguide)  

N = 25 

kvinnor 

Öppen kodning 

inspirerad av 

Grounded theory 

men utan koncept 

och teorier men 

med tydligt 

presenterade och 

detaljerande 

beskrivningar.  

På NICU dominerade känslor av rädsla och skam. 

Ovisshet över hur det kommer att gå, kommer 

barnet att överleva? Känslorna hölls tillbaka för att 

slippa konflikter med personalen, vilket i sin tur 

ledde till utmattning vid utskrivningen. 

Utmattningen gav mammorna en känsla av skam 

för att de inte kunde leva upp till förväntningarna 

till att vara en bra mamma.  

Upplevde hemkomsten som viktig, viktigare än 

födseln, känsla av att barnet föddes när de kom 

hem. Känsla av lättnad när barnet slapp 

intensivvård men samtidigt en oro för framtiden.  

När mammorna kom hem pendlade deras känslor 

från att vara underordnade sjuksköterskorna till en 

självstyrande modersroll. De ville visa sig duktiga 

för personalen som inte fanns där. När mammorna 

kände att de inte riktigt levde upp till deras 

förväntningar uppkom en känsla av skam. Den 

moderliga känslan kom efter en period då de lärde 

känna igen barnets signaler.   

När mammorna identifierade sig med barnet, lärde 

sig deras signaler och när hon kunde sätta sig in i 

barnets roll blev relationen bättre. Utomstående 

relationer var viktiga, som make, familj och 

vänner. Moderns självförtroende stärktes då hon 

K (I) 

 



    

fick höra att barnet såg välmående och stort ut, 

tvärtom så kände hon skam när hon fick höra att 

barnet såg litet ut.  

Heermann, 

Wilson och 

Wilhelm 

(2005) 

USA 

Utforska och beskriva 

mammors erfarenhet av 

att bli mamma under tiden 

som deras barn fick vård 

på NICU.  

Kvalitativ  

Intervjuer  

N = 15 

kvinnor 

Spradley’s 

analysmetod  

Att bli mamma beskrevs som en 

utvecklingsprocess från att vara utomstående till 

att vara engagerad. Till en början stod miljön i 

fokus för mammorna, den teknologiska miljön var 

överväldigande och barnet kom i andra hand.  

Istället för att lägga fokus på barnet så var 

mödrarna upptagna av sjuksköterskornas arbete 

och kulturen på enheten. Mammarollen 

utvecklades allt eftersom och den tekniska miljön 

hamnade mer i bakgrunden.  

Mammorna kände sig inte som en förälder till en 

början utan den teknologiska miljön upplevdes 

som en barriär mellan barnet och modern.   

Upplevde att barnet tillhörde sjuksköterskorna, det 

kändes som att sköterskorna talade om hur barnet 

skulle skötas, de var experterna. Det fick mödrarna 

att känna sig hemska. Mammarollen stärktes då 

barnets medicinska hälsa stabiliserades och när 

dom fick ha skin-to-skin kontakt med barnet samt 

när modern upptäckte att barnet reagerade på deras 

signaler.  

Mammorna kände sig okunniga, som om att de 

observervatörer.  

K (II) 

Jackson, 

Ternstedt och 

Schollin 

(2003) 

Sverige 

Studera hur mammor och 

pappor till för tidigt födda 

barn upplever 

föräldrarskapet efter 18 

mån.   

 

 

Kvalitativ  

Intervjuer vid 3 

tillfällen           

N = 14 

7 kvinnor och 

7 män 

Giorgis 

analysmetod 

Föräldrarna upplevde föräldraskapet som 

främmande när barnet föddes för tidigt pga. oro. 

Mammorna upplevde situationen som oväntad, att 

inte ha varit delaktig i det som skett.  

Chockad över vad som hänt och rädd över vad  

som kommer att hända med barnet. Ambivalent till 

föräldraskapet och barnet. Upplevelse av att den 

fysiska miljön hämmande delaktigheten i 

K (I) 



    

omvårdnaden. Saknade privatliv. Känsla av att de 

lånade barnet. Hemgången kändes som ett stort 

steg, delade känslor som rädsla, ansvar, lycka och 

lättnad.  Dock oroskänslor över barnet som gjorde 

att mamman konstant kollade barnet. Rädsla och 

ångest för barnet ledde till mindre sömn för 

mödrarna. 

Papporna upplevde situationen som overkligt, de 

som inte var delaktiga under förlossningen kände 

sig odelaktiga. Stress över ovissheten över vad 

som kommer att hända med barnet.    

Vid hemgång var papporna inte förberedda, de var 

oroliga för barnet och dess hälsa.   

Lindberg, 

Axelsson och 

Öhrling 

(2008) 

Sverige 

Belysa upplevelsen av att 

bli pappa till ett för tidigt 

fött barn. 

Kvalitativ  

Ostrukturerade 

intervjuer 

N = 8 män Tematisk 

innehållsanalys 

Papporna upplevde att den för tidiga födseln 

gjorde det möjligt för dem att bli mer involverad i 

vården och att få mer tid till att vara med det 

nyfödda barnet.  

Personalen uppmuntrade papporna till att bli 

välbekanta med barnet och lära sig att ta hand om 

det. Upplevde att de var i säkra händer i och med 

att sjuksköterskan hela tiden vakade över barnet.  

Papporna upplevda att de var mer kunnig och att 

de kände barnet mer än en pappa med ett 

fullgånget barn. Därmed upplevdes vistelsen på 

sjukhuset som en positiv tid. Vissa oroade sig för 

framtiden och andra inte.  

Papporna upplevde att känslorna för barnet växte 

allt mer. Längtade efter barnet när de inte var där. 

Banden mellan pappan och barnet var starkare än 

mellan far och barn i fullgången tid. 

Papporna talar om att de hade svårt att känna sig 

som en pappa direkt efter förlossningen.  

Att ha tillbringat tid på NICU med det prematura 

barnet beskrivs att ha påverkat dem till ha blivit 

K (II) 

 



    

säkrare i sin roll som pappa. 

Vid hemgången uppkom oroskänslor och det 

kändes overkligt. Men papporna kände trygghet 

över att de när som helst kunde höra av sig till 

avdelningen vid funderingar. Livet tog en ny 

vändning, livet blev mer normalt.  

Att bli pappa beskrevs som en utveckling av 

personen och ens värderingar. Känsla av harmoni. 

Upplevde att relationen med modern stärktes i och 

med att de gick igenom födseln tillsammans. 

Kunde hantera lycka och sorg bättre när de hade 

och kunna stötta varandra. Men tanken slog dem 

att de kunde ha gjort motsatt verkan.  

Med tiden såg papporna livet med det nyfödda 

barnet som normalt och de tänkte inte så mycket 

på att barnet var för tidigt fött. Tanken slog dem 

ibland om hur det kunde ha gått eller hur framtiden 

kommer att bli.  

Lindberg och 

Öhrling 

(2008) 

Sverige 

Beskriva mödrars 

erfarenheter av att ha fått 

ett för tidigt fött barn, 

med fokus på 

förlossningen och under 

den första tiden direkt 

efter förlossningen. 

Kvalitativ  

Narrativa intervjuer 

N = 6 kvinnor Innehållsanalys Mödrarna upplevde den för tidiga födseln som en 

chock. De kände sig oförberedd. Det lilla barnet 

upplevdes som en speciell individ. Svårt att ta till 

sig, inse och känna sig som en mamma.  

Mammorna hade förväntningar över hur det skulle 

vara att bli mamma men det blev inte som 

förväntat. Känsla av olycka, över att ha blivit 

”snuvad” på sitt barn.  

Barnet matchade inte förväntningarna kring 

utseendet, det var litet. Information var viktigt, 

men mammorna upplevde att det var svårt att ta till 

sig informationen.  

Upplevde ångest och oro inför framtiden. 

Behov av att vara med barnet, mammarollen växte 

då. Känslomässigt jobbigt att vara separerad från 

barnet och att inte kunna hålla i det. Viktigt att så 

K (II) 



    

snart efter förlossningen få se barnet samt att ha ett 

kort på det.  

Skin-to-skin kontakt upplevdes som viktigt och vid 

amning fick de en känsla av närhet.  

Hela familjen involverades, mammorna upplevde 

ensamhet då de inte kunde tillbringa lika mycket 

tid med familjen som innan.  

Stöd från personal, pappan och andra fick 

mamman att kunna hantera situationen. Viktigt 

med information och ha kunskap om barnet och 

vad prematuritet är. Stöd och information 

minskade oron hos mödrarna.   

Lundqvist, 

Hellström och 

Hallström 

(2007) 

Sverige 

Belysa pappors 

upplevelser av att ta hand 

om sitt för tidigt födda 

barn. 

Kvalitativ 

Öppna intervjuer 

N = 13 män Hermanuetik-

fenomenologisk  

analysmetod 

Kort efter födseln dominerade känslor av distans 

till att vårda barnet. Papporna prioriterade sig själv 

sist. När de fick information om moderns hälsa var 

det en början till att papporna kunde känna närhet 

till barnet. Pappornas känslor pendlade hela tiden 

från distans till närhet.  

Normala livet försvann och plötsligt levde de i en 

bubbla. Information var svår att ta in och kuvösen 

kändes bra med upplevdes som en barriär mellan 

pappan och barnet. Pappan kände sig som en 

iakttagare, som en i personalen.  

Ville inte störa personalen, kändes som en 

envägskommunikation. Levde med en ständig oro, 

främst kring moderns tillstånd och kunde inte 

skydda barnet pga. kuvösen.  

Så fort de fick hålla i barnet kom 

verklighetskänslan tillbaka, de kunde ta emot 

information, stöd av personal och vänner var 

viktigt. Upplevde en känsla av att de var viktiga i 

vården och att deras åsikter var värda att dela med 

personalen. De kunde blicka mot framtiden. 

  

K (I) 

 



    

Lundkvist och 

Jakobsson 

(2003) 

Sverige 

Beskriva svenska mäns 

upplevelser av att bli 

pappa till deras för tidigt 

födda barn. 

Kvalitativ 

Semi-strukturerade 

intervjuer 

N = 8 män 

  

Manifest och latent 

innehållsanalys 

Papporna upplevde oro över mamman och barnet, 

främst kring mammans hälsa och hur hon kommer 

att orka med situationen. Pappan fokuserade på 

mamman för personalen tog hand om barnet. Oron 

kring barnet berörde överlevnad, komplikationer 

och framtiden, känsla av att inte ha kontakt med 

barnet. Hela situationen upplevdes som overklig. 

Svårt att prioritera roller som make, pappa, 

arbetstagare osv. Vanliga rutiner blev ovanliga 

vilket skapade en känsla av stress. 

Upplevde att de inte kunde ta hand om familjen. 

Andra fattade beslut som påverkade dem. 

Papporna kände att de inte var involverade då de 

inte kunde vara närvarande. Tiden då de inte vara 

där upplevdes som bortkastad. 

Information om modern, barnet och 

komplikationer gav en känsla av säkerhet. Besök 

på NICU innan förlossningen gav intryck till 

säkerhet. NICU var en plats av säkerhet för att 

personalen hade full kontroll på barnet.  

Stöd från anhöriga, vänner, andra föräldrar och 

personal upplevdes som ett stöd till att få ett eget 

perspektiv på situationen.  

Att ha fått ett barn och att få hålla det i famnen för 

första gången skapade positiva känslor. 

Trots att det varit en jobbig förlossning, upplevde 

papporna det som en lycklig period. Att vara 

delaktig i vården hjälpte dem att se en framtid med 

familjen.    

K (II)  

Pohlman  

(2009) 

USA 

Utforska/ upptäcka 

pappors erfarenhet till för 

tidigt födda barn i den 

tekniska miljön på NICU.  

Kvalitativ -  

Intervjuer  

N = 9 män Hermanuetisk 

analysmetod 

 

Att ha fått ett för tidigt fött barn och vården kring 

barnet fick papporna att känna att tekniken tog 

över hand. Papporna upplevde att sköterskorna 

gjorde ett bra jobb men att de bara var fokuserad 

på att få det gjort, att hålla koll på monitorer, tuber 

K (II) 



    

och maskiner. Detta skapade distans mellan 

sköterskorna och papporna. 

Svårt att skapa en relation och förtroende då det 

var nya sköterskor nästan varje dag.  

Upplevde att de inte kunde prata med 

sjuksköterskan, kände sig i vägen och att de skulle 

bli irriterade, men hade behovet av att prata med 

tanke på funderingar över barnets hälsa.  

Upplevde att det fanns oskrivna regler över hur 

barnet skulle skötas, en känsla av att 

sjuksköterskan ansågs veta bäst. Papporna 

upplevde att sjuksköterskorna intog en 

maktposition. 

Reid 

(2000) 

Storbritannien 

Utforskar hur prematuritet 

och separation upplevs, 

utan att barnet är kritiskt 

dåligt.  
 

Kvalitativ  

Semi-strukturerade 

intervjuer 

N = 40 

kvinnor 

Innehållsanalys Beskedet om kejsarsnitt och en tidig förlossning 

upplevdes som en chock. 

Mödrarna beskrev händelsen av att hålla i barnet 

som positiv, men många kände oro och ängslan för 

att barnet var litet och skört, en del upplevde rädsla 

för att hålla i det.  

Få mammor upplevde att de hade mer kunskap än 

sjuksköterskorna om barnet, med tanke på att det 

var olika sjuksköterskor från dag till dag. De flesta 

mammor upplevde att sköterskorna visste mer, 

vilket skapade blandade känslor. Avundsjuka och 

rädsla av att sköterskorna skulle utveckla ett 

starkare band till barnet, men de kände sig även 

tacksam att de fanns där och tog hand om barnet. 

Successivt ökade mammornas delaktighet i 

omvårdnaden, i och med att mammarollen 

utvecklades. Till en början kände de att barnet inte 

var deras. Mammarollen stärktes i och med att 

barnets medicinska status blev bättre och tvärtom.     

Att ha fått ett för tidigt fött barn gjorde att 

mammorna upplevde oro vid separation från 

K (II) 



    

barnet. Vid hemgång så upplevde några oro men 

många fler kände att den här oron skulle släppa så 

fort dom kom hem med barnet. Den tekniska 

miljön beskrevs som ett orosmoment. Monitorer 

och larm beskrevs som fruktansvärt.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

Bilaga 3 – Utdrag ur innehållsanalys  

 

Författare Meningsenhet Subkategorier Kategori 

 

Lindberg och Öhrling 

(2008) 

Sverige 

Oro och ångest var de 

dominerande känslorna 

av att ha fått ett för 

tidigt fött barn. Oro 

över att barnet skulle 

bli sjukt, skadat eller 

att det inte skulle 

överleva. 

Oro  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Upplevelser 

Bernaix, Schmidt, 

Jamerson, Seiter och 

Smith 

(2006) 

Midwestern 

En stressfaktor var hur 

tiden skulle disponeras 

mellan det för tidigt 

födda barnet och 

övriga 

familjemedlemmar, de 

hemmavarande barnen. 

Mammorna vill vara 

hos det nyfödda barnet 

och hemma samtidigt. 

Stress 

Bernaix, Schmidt, 

Jamerson, Seiter och 

Smith 

(2006) 

Midwestern 

Mammorna upplevde 

och beskrev den nya 

situationen som 

skrämmande, 

traumatisk och 

oroande, främst över 

barnets hälsa när 

tillståndet var kritiskt. 

Rädsla 

Flacking, Ewald och 

Starrin 

(2007) 

Sverige 

… vistelsen på NICU 

skapade känslor som 

skam och rädsla över 

hur det skulle gå för 

barnet och om det 

skulle överleva. 

Sorg/ skam  

Erlandsson och 

Fagerberg 

(2005) 

Sverige 

Efter förlossningen 

upplevde mamman den 

fysiska kontakten som 

det mest betydande för 

att känna moderskap. 

Relation till barnet 


