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Sammanfattning.
Spädbarnskolik är ett vanligt förekommande problem som drabbar vart femte till vart 
tionde spädbarn i Skandinavien och är en vanligt förekommande orsak till att 
föräldrar söker sig till barnhälsovården (BHV) för hjälp. Syftet med studien var att 
beskriva föräldrars upplevelser av att leva med ett spädbarn som har kolik. Studien 
utfördes som en integrativ litteraturstudie och bygger på 12 vetenskapliga artiklar. 
Resultatet visade att spädbarnskolik påverkade hela familjen vars vardag ständigt 
växlade mellan hopp och förtvivlan. Föräldrar till barn med kolik upplevde både 
fysisk och psykisk påverkan på hälsan. De hade svårigheter att kontrollera sina 
känslor vilket kunde leda till att barnet far illa. Spädbarnskolik försvårade 
parrelationen, påverkade relationer inom familjen och minskade föräldrarnas sociala 
nätverk. Avlastning från familj och vänner, samt stöd från BHV-sjuksköterska hade 
stor betydelse för föräldrar. Många föräldrar upplevde dock ett bristande stöd från 
BHV-sjuksköterskan och önskade mer bekräftelse och ökad förståelse från BHV-
sjuksköterskan för vad de upplever under spädbarnets kolikperiod. 
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Abstract. 

Infant colic is a common problem that affects every fifth to tenth infant in 
Scandinavia and is a common reason for parents seeking to child health services for 
help. The aim of this study was to describe parents' experiences of living with an 
infant who has colic. The study was conducted as an integrative literature review 
based on 12 scientific articles. The results showed that infant colic affected the entire 
family whose living constantly alternated between hope and despair. Parents of 
children with colic experienced both physical and psychological impact on the health. 
They had difficulty controlling their emotions, which could cause the child harm. 
Infant colic complicated partner relationships, affected relationships within the family 
and reduced parents' social networks. Relief from family and friends, as well as 
support from the CHC-nurse was of great importance to parents. Many parents, 
however, felt a lack of support from the CHC-nurse and wanted more confirmation 
and understanding from the CHC-nurse of what they experienced during the infant's 
period with colic.
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Inledning.
Spädbarnskolik har definierats på olika sätt genom tiderna, men kärnan i alla 
definitioner är att ett i övrigt friskt spädbarn har långvarig, återkommande och 
otröstlig gråt (Larsen, 1990). Spädbarn definieras utifrån den biologiska 
åldersperioden vilken omfattar tiden från födseln upp till ett års ålder (Hallström & 
Lindberg, 2015). 
 
Föräldrar till spädbarn med kolik visar en förhöjd risk att drabbas av psykosocial 
stress, depression, frustration och isolation (Ahlroth, 2015). Det finns risk att det 
tidiga anknytningsbandet mellan spädbarnet och föräldrarna påverkas negativt av 
barnets otröstliga gråt så att hela familjen upplever ett lidande (Ahlroth, 2015). 
Föräldrarnas frustration kan i många fall medföra olämpliga handlingssätt som kan 
leda till att barnet far illa (Lee, Barr, Catherine & Wicks, 2007). För att 
sjuksköterskan inom barnhälsovården (BHV) skall kunna bemöta och stötta föräldrar 
till spädbarn med kolik på bästa sätt, är det viktigt att BHV-sjuksköterskan kan sätta 
sig in i den livssituation som föräldrarna upplever med spädbarnet (Benzein, Hagberg 
& Saveman, 2008). Den senaste forskningen inom spädbarnskolik fokuserar främst på 
bakomliggande orsaker och behandlingar men det finns få studier som beskriver 
föräldrars upplevelser av att leva med ett spädbarn med kolik. 
 
.
Spädbarnskolik.
Hos friska spädbarn utan kolik innebär det normala utvecklingsmönstret att det sker 
en gradvis ökning av gråtepisoder under de första levnadsveckorna (Brazelton, 1962). 
Gråtepisoderna är mest intensiva vid sex veckors ålder och avtar succesivt efter tre 
månaders ålder. Det normala utvecklingsmönstret omfattar mognad av 
neurofysiologiska funktioner och gråtandet ses som ett svar på fysiologiska behov så 
som hunger och obehag samt behov av närhet och tröst hos spädbarnet (Brazelton, 
1962). Hos spädbarn med kolik innebär det normala utvecklingsmönstret under 
spädbarnsperioden att gråtepisoderna blir förstärkta och framträder med otröstligt, 
långvarigt gråtanfall oftast på eftermiddagar och kvällar (Larsen, 1990). Kim (2011) 
förklarar att spädbarnskolik kan börja från och med första levnadsveckan och 
försvinner oftast innan barnet fyller sex månader. Det allra vanligaste är att symtomen 
på spädbarnskolik börjar avta när spädbarnet blir tre till fyra månader gammalt (Kim, 
2011).  
 
Orsaken till spädbarnskolik är fortfarande till stor del okänd (Vulin & Hojsak, 2015). 
Det finns en rad teorier om vad som kan orsaka spädbarnskolik men inga studier har 
tydligt kunnat påvisa vad den bakomliggande orsaken är. Den kliniska bilden av 
spädbarnskolik är starkt associerad till teorin om att koliken beror på en outvecklad 
eller störd gastrointestinal funktion. En störd gastrointestinal funktion menar Vulin 
och Hojsak (2015), antas vara orsakad av många olika anledningar, bland annat 
avvikelser i tarmperistaltiken, otillräcklig utsöndring av tarmhormoner, förändringar i 
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tarmfloran eller att barnet sväljer för mycket luft under matning vilket leder till ökad 
utspänning av buken och gasbildning. Vulin och Hojsak (2015) har påvisat samband 
mellan spädbarnskolik och komjölkproteinallergi. De har även undersökt om 
psykosociala och neurologiska förhållanden kan ha en koppling till uppkomsten av 
kolik men har inte visat på några klara samband (Vulin & Hojsak, 2015). Dubois och 
Gregory (2016) skriver om att aktuell forskning inriktas bland annat på att undersöka 
om naturligt förekommande mikroorganismer i tarmfloran kan ha något samband med 
spädbarnskolik. 
 
Symtom.
Under en kolikattack upplever spädbarnet återkommande obehag från magen, som 
kan pågå i upp till fem minuter (Savino, Benetti & Ceratto, 2013). Långvarig, intensiv 
och otröstlig gråt är karaktäristiska beteenden som är starkt förknippade med 
spädbarnskolik (Kvitvaer, Miller & Newell, 2012). Andra beteenden som också 
kopplas till spädbarnskolik är obehag vid tarmtömning, irritation vid matning, tecken 
på smärta, att barnet böjer benen eller ”slåss i luften”, att barnet går från att vara glad 
till gråt på ett ögonblick samt att barnet vaknar med intensiv gråt (Kvitvaer et al, 
2012). Det är av stor betydelse att en utförlig anamnes görs när barnet uppvisar tecken 
på kolik (Savino et al, 2013). Det bör göras en kroppslig undersökning av barnet för 
att utesluta allvarliga sjukdomar. Barnets gråtbeteenden bör också kartläggas, samt 
vid vilken tid på dygnet som barnet gråter och hur lång gråtdurationen är. Det är 
viktigt att försäkra sig om att barnet äter och går upp i vikt som det ska och att barnet 
inte har diarré eller förstoppning (Savino et al, 2013). 
 
Prevalens.
Spädbarnskolik är ett vanligt förekommande problem hos spädbarn. I skandinaviska 
länder är mellan vart femte till vart tionde spädbarn drabbat av kolik. Stora kulturella 
skillnader finns i hur vanligt spädbarnskolik är i världen och förekomsten är mer 
påvisad i de industrialiserade länderna (Rydin, 2012). Prevalensen av spädbarnskolik 
varierar också från ett land till ett annat, beroende på vem som rapporterar gråtandet 
och vilken definition av spädbarnskolik vårdgivaren väljer att använda (Vandenplas et 
al, 2015). 
 
Behandlingsmetoder.
Eftersom det förekommer ett stort antal olika teorier om vad som orsakar 
spädbarnskolik har det bidragit till att det finns många olika behandlingsalternativ att 
välja mellan. Det finns dock liten eller ingen vetenskaplig evidens för effektiviteten 
av dessa behandlingar (Vulin & Hojsak, 2015).  
 
Utesluta(komjölksprotein((( 
Det är proteinet i komjölken och inte laktos som orsakar komjölksallergi (Arikan, 
Alp, Gözum, Orbak & Karaca, 2008). Kolik kan lindras om komjölksprotein utesluts 
från moderns kost. Då gäller att den ammande modern håller en strikt komjölksfri diet 
i minst en vecka. Om effekten visar sig vara positiv och barnets symtom lindras, bör 
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modern återigen återgå till sina vanliga kostvanor för att se om barnet reagerar på nytt 
med kolikskrikandet. I sådana fall kan diagnosen vara mjölkallergi hos barnet och 
modern får återgå till mjölkfri kost (Arikan et al, 2008)..

Probiotika 
Magdroppar med probiotika kan rekommenderas vid koliksymtom (Chau, Lau, 
Greenberg, Jacobsson, Yazdani-Brojeni, Verma & Koren, 2016). Tillförsel av 
probiotika har tidigare visat på tveksam effekt vid kolik men aktuell forskning har 
påvisat att probiotika med Laktobacillius Reuteri minskar durationen av spädbarnens 
gråt och lindrar kolikbesvär efter cirka två veckors användning (Chau et al, 2016).   

Massage(!!
Massage har en muskelavslappnande effekt och används effektivt mot spädbarnskolik 
(Çetinkaya & Basbakkal, 2012). Massage med lavendelolja har visat sig ha en särskilt 
gynnsam effekt. Oljan masseras ut på spädbarnets mage under en period på fem 
veckor. Denna typ av behandling reducerar spädbarnens gråtperiod och minskar 
därmed barnens kolikbesvär (Çetinkaya & Basbakkal, 2012). 

Akupunktur( 
Studier har visat att akupunktur kan minska spädbarnens intensiva gråt och lindra 
kolikbesvär, men det behövs ytterligare forskning för att visa på att det finns ett 
samband (Landgren, Kvorning & Hallström, 2010). Behandling med akupunktur går 
till på så sätt att tunna akupunkturnålar sticker på bestämda punkter som finns på 
barnets händer under några få sekunder. Stimulering av dessa bestämda punkter med 
nålar påverkar kroppens hormon- eller blodflöde och kan på så sätt dämpa smärtan 
(Landgren et al, 2010). 

Läkemedelsbehandling! 
Dimetikon är ett läkemedel som används vid ökad gasansamling i mag-tarmkanalen 
men trots att den verksamma substansen dimetikon inte har påvisad effekt så används 
det fortfarande ofta som behandling mot spädbarnskolik i världen (Savino, Pelle, 
Palumeri, Oggero & Miniero, 2007). 

Barnhälsovårdsjuksköterskans.arbete.inom.barnhälsovården.
Inom BHV arbetar specialistutbildade sjuksköterskor med examen som 
distriktssköterska alternativt med inriktning mot barn och ungdom (Socialstyrelsen, 
2014). BHV-sjuksköterskan har en adekvat och fördjupad kunskap om barns 
sjukdomar och utveckling (Rikshandboken, 2015). De arbetar sjukdomsförebyggande 
och hälsofrämjande, samt har god förståelse för faktorer som har psykosocial 
betydelse för barnen och deras föräldrar. BHV-sjuksköterskan arbetar utifrån 
Socialstyrelsens rekommendationer och riktlinjer, aktuella lagar och håller sig 
uppdaterade på de senaste vetenskapliga underlagen för barnhälsovården som är 
utfärdade av olika myndigheter (Rikshandboken, 2015). Enligt Socialstyrelsen (2014) 
skall BHV ha som mål att främja hälsa och utveckling hos barn, förebygga ohälsa 
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samt identifiera och sätta in tidiga insatser vid avvikelser i barns hälsa, utveckling och 
uppväxtmiljö. För att kunna uppnå dessa mål på ett effektivt sätt, skall BHV-
sjuksköterskan stödja föräldrar till att vara delaktiga och aktiva i föräldraskapet, från 
barnets födsel erbjuda kontinuerlig hälsotillsyn och hälsokontroller, identifiera 
riskfaktorer i barnets miljö och utforma individuella hälsoplaner för barn som redan 
har nedsatt hälsa eller riskerar att drabbas av ohälsa (Socialstyrelsen, 2014).  

Inom BHV läggs stor vikt på att erbjuda föräldrar stöd och hälsosamtal kring frågor 
som rör barnens utveckling och själva föräldraskapet (Socialstyrelsen, 2014). 
Barnhälsoarbetet handlar alltmer om att bygga upp en samarbetsrelation och ett 
partnerskap med föräldrarna. En del av BHV-sjuksköterskans arbete innebär att stärka 
föräldrarnas kunskaper, delaktighet och förmåga till kontroll, så att de aktivt kan ta 
ansvar för sitt barns hälsa. BHV-sjuksköterskan ska ha ett professionellt 
förhållningssätt gentemot föräldrar till spädbarn med kolik samt möta dessa föräldrar 
med respekt och lyhördhet. BHV-sjuksköterskan ska även ta hänsyn till föräldrars 
förutsättningar och erfarenheter (Socialstyrelsen, 2014). Vid bedömningen om 
spädbarnet har kolik ger föräldrarnas upplevelser mer tillförlitlig information än 
dokumentering av gråtdagböcker vilka övervägande används i dagens kolikforskning 
(Pärtty, 2013).  

Både den verbala och icke-verbala kommunikationen är viktiga verktyg för att kunna 
uppnå målet med barnhälsovården och en nödvändighet för att BHV- sjuksköterskan 
ska kunna skapa en mellanmänsklig relation i syfte att tillgodose familjens behov 
(Travelbee, 1977). Enligt Travelbee (1977) anses omvårdnad vara en mellanmänsklig 
process där målet är att BHV-sjuksköterskan hjälper en person, en familj eller 
samhället att förebygga eller övervinna upplevelser som uppkommer i samband med 
sjukdom och lidande. Genom att ta stöd i Travelbees teori kan BHV-sjuksköterskan 
hjälpa familjen med kolikbarn att finna mening och klara av den svåra perioden med 
kolikbarnet. Att hitta mening innebär enligt Travelbee (1977) inte att enbart lära sig 
att leva med en sjukdom, utan att se det som en livserfarenhet och finna styrka i 
situationen. För att BHV-sjuksköterskan ska kunna hjälpa en familj att hitta mening 
under perioden med spädbarnskolik behöver en mellanmänsklig relation etableras 
vilket sker genom att BHV-sjuksköterskan och familjen tillsammans går igenom flera 
faser (Travelbee, 1977). Vid det första mötet skapas den första interaktionen där de 
stereotypa uppfattningarna upphör och en relation börjar skapas. BHV-sjuksköterska 
börjar med att sätta sig in i familjens upplevelser utifrån vad föräldrarna berättar. Den 
andra fasen består i att känna empati, som innebär att känna närhet och förstå den 
andres känslor och tankar (Travelbee, 1977). Sympati är den tredje fasen och innebär 
att känna medkänsla och ha en vilja att lindra lidandet för den enskilda. Sympatin 
visar sig i omsorgen och är en känsla som kommuniceras till den enskilde, till 
exempel genom att finnas närvarande för personen. I den avslutande fasen uppstår en 
ömsesidig relation och förståelse mellan parterna, där de delar sina tankar och känslor 
med varandra och det är först då mening kan skapas (Travelbee, 1977). För att BHV-
sjuksköterskan ska kunna minska föräldrars frustration och oro under kolikperioden är 
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det av betydelse att BHV-sjuksköterskan kan skilja otröstlig gråt från normalt, 
fysiologisk gråt hos spädbarn samt ha en förståelse för hur det är att vara förälder till 
ett spädbarn med kolik (Benzein et al, 2008).  

Förälder.till.spädbarn.med.kolik.
Enligt Socialdepartementet (2013) förmedlar föräldraskapet värme och sätter ramar 
som gör att spädbarnet bygger upp självförtroende samt att barnet känner sig säkert 
ute i samhället och i vuxenvärlden. I varje barns liv betraktas föräldrar som de 
viktigaste personerna som skall skapa goda villkor för barnets utveckling 
(Socialdepartementet, 2013). Ett gott samspel mellan föräldrar och barn har stor 
betydelse för barnets psykiska och fysiska hälsa. En skyddsfaktor för barnet är när 
samspelet mellan föräldrarna och barnet är förtroendefullt, en riskfaktor är däremot 
när samspelet brister (Socialdepartementet, 2013).  Spädbarnskolik kan medföra ett 
lidande för hela familjen menar Ahlroth (2015) och beskriver att leva i en omgivning 
med ständigt skrik, oro och sömnlöshet kan väcka känslor av rädsla, ilska, depression, 
utmattning samt hjälplöshet hos föräldrarna. Spädbarnskolik kan utsätta föräldrarnas 
relation och deras anknytning med barnet för en prövning (Ahlroth, 2015). Det kan 
vara en stor påfrestning för nyblivna föräldrar att ta hand om ett spädbarn med kolik 
(Ahlroth, 2015). Föräldrarna kan också uppleva en rädsla för att förlora kontrollen 
och skada barnet (Katch, 2012). Upplevelse av att inte vara tillräckligt bra som 
förälder medför en stressig och känslomässig vardag som kan öka ångesten och 
medföra att föräldrar tvivlar på sin förmåga att ta hand om spädbarnet. Katch (2012) 
har beskrivit att mödrar till spädbarn med kolik känner sig mindre kompetenta än 
mödrar till spädbarn utan kolik när de inte lyckas trösta sitt barn och de löper större 
risk att bli deprimerade. Även om de flesta barn trots den intensiva kolikperioden 
utvecklar god anknytning med sina föräldrar, kan ett dåligt samspel mellan barn och 
mor kvarstå om moderns självförtroende är dåligt (Katch, 2012). 
 
Föräldrars.önskan.om.stöd.av.BHVLsjuksköterskan 
Ahlroth (2015) framhäver att föräldrar till spädbarn med kolik söker och använder 
hjälp från BHV-sjuksköterskan oftare och i större utsträckning. Föräldrarnas behov 
och kunskaper om kolik skiljer sig ofta från BHV- sjuksköterskans uppfattningar och 
föräldrar ifrågasätter ofta BHV-sjuksköterskans kunskap och förmåga att hjälpa 
familjen då spädbarnet lider av kolik (Ahlroth, 2015). Föräldrar upplever att BHV-
sjuksköterskans emotionella stöd och lyhördhet är viktigast i bemötandet, för att de 
ska kunna göra aktiva val. Stödet ger kraft till föräldrarna och medför att de kan lita 
på sina egna förmågor och få ökad kontroll under den svåra kolikperioden (Ahlroth, 
2015). Föräldrarna vill vara hörda, sedda och förstådda vid mötet med BHV- 
sjuksköterskan. Därför är BHV-sjuksköterskans vägledning, tillgänglighet, 
individuella stöd och samtal viktiga aspekter i mötet med föräldrarna (Ahlroth, 2015). 
Pärtty (2013) framhäver att BHV-sjuksköterskans beslut om att remittera vidare 
spädbarn med kolik för utredning bör begrundas mer på föräldrarnas upplevelse av 
kolik och inte på kvantiteten och durationen av gråtandet.  Ahlroth (2015) hävdar att 
även om BHV- sjuksköterskan inte kan bota koliken så kan rätt sorts hjälp i form av 
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ökat stöd och förståelse samt bättre tillgänglighet minska både föräldrarnas oro och 
spädbarnets obehag. 

 
Problemformulering.
I skandinaviska länder drabbas vart femte till vart tionde spädbarn av kolik. 
Spädbarnskolik är en vanligt förekommande orsak till att föräldrar söker sig till BHV 
för hjälp. Föräldrarna upplever utmattning, frustration, isolation och maktlöshet. 
Dessa känslor medför en risk för föräldrar att drabbas av psykosocial stress och 
depression. En förutsättning för att kunna möta familjens behov är att BHV- 
sjuksköterskan möter barnet och dess förälder med lyhördhet och kunskap. För att 
kunna åstadkomma en trygg, god och förtroendefull relation med föräldrarna och för 
att på bästa möjliga sätt kunna stödja föräldrarna behövs ökad förståelse för deras 
upplevelser av spädbarnskolik.  
 
.
Syfte.
Syftet var att beskriva föräldrars upplevelser av att leva med ett spädbarn som har 
kolik. 
.
.
Metod.
Metoden är en integrativ litteraturstudie. En integrativ litteraturstudie sammanställer 
tidigare gjorda empiriska och teoretiska studier i syfte att få bättre uppfattning om en 
frågeställning eller ett hälsoproblem (Whittemore & Knafl, 2005). Integrativa 
litteraturstudier tillför en vetenskaplig översyn som kan förankras i praktiken, samt 
har betydelse för utvecklingen av nya teorier. Enligt Whittemore och Knafl (2005) 
består en integrativ litteraturstudie av fem olika steg (figur 1). I studien beskrivs 
metoden utifrån dessa steg..

Figur 1: Översikt av de fem stegen för en integrativ litteraturstudie enligt Whittemore och Knafl 

(2005)..
.
.

Steg 1
Problem-
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(Syfte)
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Litteratursökning 
I en integrativ litteraturstudie är det viktigt att ha en tydlig problemformulering och ett 
klart definierat syfte (Whittemore & Knafl, 2005). För att få en så bred översyn som 
möjligt av befintlig forskning inom ämnet gjordes från början en osystematisk 
litteratursökning i databaser med friord som ”infant colic”, ”inconsolable crying” och 
”experience”. Sökningarna resulterade i en klarare förståelse för forskning inom 
ämnet. Välformulerade sökstrategier är nödvändiga för att hitta rätt val av databaser 
och artiklar som motsvarar syftet i en litteraturstudie (Whittemore & Knafl, 2005). 
För att hitta relevanta databaser valdes ämnesområdet vård och medicin samt 
psykologi. Av samtliga databaser inom området vård och medicin, samt psykologi 
valdes 13 databaser ut eftersom övriga var begränsade till att innefatta endast e-
böcker, årsböcker, pilotstudier och dagstidningar. Följande databaser användes vid 
sökningen av artiklar: Academic Search Elite, CINAHL, Journals of the American 
Medical Association (JAMA), Oxford Journals, PsycInfo, PubMed, ScienceDirect, 
SveMed+, Taylor and Francis Online, Web of Science: Medline, WHOLIS, Scopus 
och SAGE Journals (Bilaga B). Medical Subject Headings (Mesh) användes i 
databasen PubMed, Major Headings (MH) i databasen CINAHL och Thesaurus i 
databasen PsycInfo. Utöver dessa kontrollerade ämnesord användes friord både med 
och utan högertrunkering (*) vid sökningar i databaser (Bilaga A). Högertrunkering 
gjordes för att vidga sökningen då ordstammen böjs med olika ändelser.  
.

 
Figur 2: Översikt av ämnesord och friord i databassökningen. 
 
För att göra en omfattande sökning i databaser ska minst två eller tre olika 
kombinationer av söktermer göras (Whittemore & Knafl, 2005). Kombinationer av 
ämnesord och friord har gjorts med hjälp av booleska operatorer som AND och OR 
för att smalna av sökningarna (Bilaga B).  
.
Urval.
Inklusionskriterier var artiklar som beskrev antingen moderns eller faderns 
upplevelser av att ha ett spädbarn med spädbarnskolik. Ytterligare inklusionskriterier 

Mesh / Major Headings / Thesaurus

Colic 
Parents 
Infant 

Infant Colic 
Crying

Friord

Colic(*) Perception
Infant Colic View
Infant Experience(*)
Newborn Attitude
Baby Interaction
Child Irritable infant
Parents Inconsolable crying
Parent(*) Excessive crying
Father Infant crying
Mother Prolonged crying
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var friska spädbarn upp till 12 månaders ålder och att spädbarnen hade långvarigt, 
otröstlig gråt, oavsett om de hade fått diagnosen kolik eller inte. Samtliga studier 
skulle vara utförda i västvärlden. Andra inklusionskriterier var artiklar som var 
engelskspråkiga och publicerade de senaste tio åren (2007-2017). De vetenskapliga 
artiklarna begränsades till att vara clinical trials, peer-reviewed och abstract 
tillgängligt. I några av databaserna gick det inte att göra dessa begränsningar. 
När samtliga 13 databaser genomsöktes blev det totala antalet artiklar 1755. De 
artiklar vars titlar inte motsvarade studiens syfte bortföll automatiskt under sökningen, 
vilket resulterade i att 333 artiklars abstrakt lästes. De artiklar som kunde tänkas vara 
användbara efter att ha läst abstract granskades. Gemensamt granskades totalt 111 
artiklar i sin helhet. Av dessa bortföll 99 artiklar då de inte svarade mot studiens syfte, 
exempelvis för att barnets otröstliga gråt berodde på olika sjukdomar och inte på 
koliken. De resterande 12 artiklarna svarade mot syftet och användes i resultatet. Av 
dessa artiklar hade två kvantitativ metod och tio hade kvalitativ metod. 

Figur 3: Översikt av urvalsprocessen av samtliga artiklar. 

 
Vid sammanställning av en integrativ litteraturstudie ska primärkällor som ligger till 
grund för resultatet kvalitetsgranskas för att uppnå ökad komplexitet (Whittemore & 
Knafl, 2005). För att kunna bedöma kvalitén på artiklarna som användes i resultatet 
har Carlsson och Eimans (2003) granskningsmallar för kvalitativa respektive 
kvantitativa studier använts. De 12 artiklar som valdes till resultatet lästes och 
granskades först enskilt, sedan diskuterades kvalitetsgranskningen gemensamt tills 
enighet om kvalitén rådde. Vid granskningen poängsattes artiklarna efter bestämda 
kriterier i bedömningsmallen. Poängsättningen resulterade i en gradering I-III, där 
Grad I innebär hög vetenskaplig kvalité och Grad III låg vetenskaplig kvalité. Studier 
som erhöll Grad I vid granskningen uppnådde 80-100 % av den totala poängsumman, 
Grad II uppnådde 70-79 % av total poängsumma och Grad III 60-69 % av total 
poängsumma. Bedömningen var att tio av studierna erhöll Grad I och två av studierna 
erhöll Grad II eftersom dessa två i jämförelse med resterande resultatartiklar saknade 
en utförlig urvalsprocess samt en noggrannare metodbeskrivning. 
.
Dataanalys.
Målet för dataanalys är att hitta en grundlig och saklig tolkning av resultatartiklarna. 
Dataanalysen består enligt Whittemore och Knafl (2005) av fyra olika steg. Dessa är 

1755 
Artiklar

333 
Lästa abstract

111 
Granskade 

artiklar

99 
Svarar inte 
mot syftet

12 
Resultat-
artiklar
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datareduktion, datasammanställning, datajämförelse och verifiering av slutsatser. 
Dataanalysen påbörjades med enskild läsning och djupgående genomgång av 
resultatet i valda artiklar. Datareduktionen bestod av att meningsbärande enheter 
relevanta för studiens syfte enskilt markerades för att lyfta ut dem från övrigt resultat 
som inte är relevant för studien. Därefter fördes en gemensam diskussion kring 
innebörden av de meningsbärande enheterna. Datasammanställningen innebar att 
meningsbärande enheter med liknande betydelse färgmarkerades i artiklarna och 
fördes in i en tabell för att kunna se mönster och samband inom och mellan de 
meningsbärande enheterna. Datajämförelsen innebar att varje meningsbärande enhet i 
tabellen fick en färgmarkering där varje färg motsvarade en liknande innebörd. På 
detta sätt kunde kategorier och subkategorier identifieras. När ett resultat slutligen 
framkom utifrån identifierade kategorier och subkategorier kunde det sista steget i 
analysprocessen avslutas. .
.
.
Etiska.överväganden.
Helsingforsdeklarationens allmänna princip är att all forskning ska ta hänsyn till 
forskningsdeltagarnas intressen (World Medical Association [WMA], 2013). Det är 
forskarens skyldighet att säkerställa forskningsdeltagarnas hälsa, värdighet, integritet 
och välbefinnande, samt se till att de inte utsätts för onödiga risker (WMA, 2013). 
Forskaren ska ständigt utvärdera riskerna och bedöma om studien ska fortsätta, 
modifieras eller avslutas omgående (Vetenskapsrådet, 2011)..Forskning ska ha 
respekt för människor och ska se till att skydda deras rättigheter (WMA, 2013). Även 
om syftet med forskning är att framställa ny kunskap får aldrig detta mål ges företräde 
framför människors intressen och självbestämmanderätt. I Helsingforsdeklarationen 
framkommer också tydligt att forskare ska beskriva etiska överväganden i ett 
protokoll som innan studien inleds ska bedömas och godkännas av en forskningsetisk 
kommitté. Forskaren behöver uppge relevant information, särskilt om oönskade 
allvarliga händelser (WMA, 2013).  
 
Det är av stort värde av att inte utesluta eller förvanska information som förekommer i 
resultatartiklarna (Polit & Beck, 2012). För att uppnå ett gott etiskt förhållningsätt, har 
hänsyn tagits till att förekommande information från samtliga 12 resultatartiklar 
redovisas i sin helhet utan att förvanska det som ursprungliga forskare har kommit 
fram till. De resultatartiklar som var skrivna på engelska översattes till svenska så 
korrekt så möjligt för att undvika förvanskning. Under analysens gång är det av stor 
betydelse att eftersträva ett så objektivt förhållningsätt som möjligt menar Polit och 
Beck (2012). För att undvika ett subjektivt förhållningssätt har allt som motsvarade 
studiens syfte tagits med i resultatet och refererats till dess ursprungliga forskare. 
Resultatartiklarna granskades noggrant först enskilt och sedan tillsammans för att 
säkerställa att samtliga 12 artiklar har tagit hänsyn till etiska överväganden, fått 
tillstånd från etisk kommitté att utföra studierna och diskuterat etiska aspekter. Det 
finns en medvetenhet om att studien kan väcka känslor av dåligt samvete och skuld 
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hos föräldrarna. Det kan handla om att föräldrarna återupplever den stressfulla 
kolikperioden och att minnena medför att de blir ledsna eller upprörda.  
.
.
.

.
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.
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.
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Resultat.
Föräldrars upplevelser av att leva med ett spädbarn som har kolik bygger på tio 
kvalitativa och två kvantitativa studier. I resultatet framkom tre teman och åtta 
kategorier (se figur 4)..

 

Figur 4: Teman och kategorier. 

Hälsorelaterade.upplevelser.
Påverkan!på!fysisk!hälsa.
Föräldrar till barn med otröstlig gråt kände sig ständigt trötta, utmattade och utslitna. 
De kom aldrig till ro eftersom de ständigt kände sig störda och att de inte fick 
tillräckligt med sömn begränsade deras tålamod (Nash, Morris & Goodman, 2008 ; 
Gaffney, Beckwitt & Friesen, 2008 ; Ellett, Appelton & Sloan, 2009 ; Yalçın et al, 
2010 ; Megel, Wilson, Bravo, McMahon & Towne, 2011 ;  Landgren & Hallström, 
2011 ; Kurth, Kennedy, Stutz, Kesselring, Fornaro & Spichiger, 2014). Fäderna kände 
sig trötta eftersom de var tvungna att prestera bra både på jobbet och i hemmet, både 
dag som natt (Landgren & Hallström, 2011). En pappa beskrev att han hade gått ner 
tolv kilo i vikt och hade fortsatt svårt att gå upp i vikt fyra år efter att perioden med 
otröstlig gråt var över, medan en mamma uppgav att hon hade fortsatta besvär med 
smärta i knäna efter att ha burit barnet så länge gråtandet pågick (Landgren, 
Lundqvist & Hallström, 2012).  
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Kurth et al (2014) visade att barnets gråtande orsakade kroppslig respons i form av 
hjärtklappning och hög puls hos föräldrarna. Spädbarnens skrik upplevdes vara 
väldigt intensiva, traumatiserande och extremt högljudda. Ljudet gick inte att ignorera 
och föräldrarna kände en ihållande smärta i öronen (Landgren et al, 2012 ; Poskey & 
Hersch, 2012 ; Kurth et al, 2014). 

And I remember, when she cried so damn much we went into the closet, where 
we had placed a chair among the tons of clothes. Because the clothes muffled 
the sound! All the clothing sucked up so much noise that you could sit and try 
to calm her down there. And it didn´t echo inside your head as much. 
(Landgren et al, 2012, s 57). 

Påverkan!på!psykisk!hälsa 
Föräldrarna hoppades på en glädjefylld spädbarnsperiod där många fina minnen 
kunde skapas. Perioden med spädbarnskolik motsvarade inte dessa förväntningar 
(Megel et al, 2011 ; Landgren et al, 2012), eftersom vardagen ständigt växlade mellan 
hopp och förtvivlan (Megel et al, 2011). Föräldrar beskrev en känsla av förlust av 
barnet eftersom barnets personlighet förändrades på ett ögonblick från att vara lugn 
till att vara otröstlig (Megel et al, 2011). Känslor av oro, skuld, hjälplöshet, 
frustration, förtvivlan, fientlighet, osäkerhet, otillräcklighet, maktlöshet, ilska, ångest 
och sorg beskrevs när barnet grät otröstligt (Nash et al, 2008 ; Gaffney et al, 2008 ; 
Cox & Roos, 2008 ; Ellet et al, 2009 ; Yalçın et al, 2010 ; Landgren & Hallström, 
2011 ; Landgren et al, 2012 ; Poskey & Hersch, 2012 ; Kurth et al, 2014 ; Poskey, 
Pizur-Barnekow & Hersch, 2014). Föräldrar upplevde att den egna irritationen och 
agerandet förvärrade barnets gråtande (Nash et al, 2008 ; Landgren & Hallström, 
2011).  Föräldrarna beskrev att det skar i hjärtat när de hörde att barnet grät på ett 
hysteriskt, förkrossande och otröstligt sätt. De beskrev ett lidande när de såg barnet 
spänna sig av smärta, när de inte fick ögonkontakt med barnet och därav inte kunde 
hjälpa barnet från smärtan och paniken (Landgren & Hallström, 2011 ; Kurth et al, 
2014).  

When he has pain, I have pain too, in my body and my soul. (Landgren & 
Hallström, 2011, s 320). 

Flera föräldrar beskrev känslan av depression och svårighet att hålla sig rökfria när 
barnet grät otröstligt (Gaffney et al, 2008 ; Cox & Roos, 2008 ; Ellett et al, 2009 ; 
Landgren & Hallström, 2010 ; Landgren et al, 2012 ; Poskey & Hersch, 2012). 
Mödrar som hade haft en tuff förlossning var redan mer emotionellt sårbara och att 
inte kunna trösta barnet förvärrade deras känsla av misslyckande (Cox & Roos, 2008). 
Det var vanligare med depression bland mödrar till kolikbarn två månader efter 
födseln (Yalcin et al, 2010 ; Poskey & Hersch, 2012) och gråtandets längd hade 
betydelse för uppkomsten av depression (Radesky et al, 2013). Mödrar som rökte 
innan graviditeten beskrev att det var svårare att hålla sig rökfri de första veckorna 
efter förlossning än vad det var under graviditeten. De beskrev att rökningen fick dem 
att tänka klarare för stunden. I efterhand kände mödrarna ånger och skuldkänslor, de 
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beskrev att barnets gråtande bara var en ursäkt för att börja röka igen (Gaffney et al, 
2008). 
.
Det kunde vara svårt för föräldrarna att behärska sina känslor eftersom det otröstliga 
gråtandet var en förstagångsupplevelse för många av dem. Föräldrarna beskrev att de 
hade förbjudna tankar som att vilja skada barnet eller att lämna barnet ensamt. De 
blev skrämda när de förlorade greppet om situationen. Ofta var de nära att hårdhänt 
rycka till sig barnet eller att ge upp eftersom känslorna blev överväldiga (Cox & 
Roos, 2008 ; Landgren & Hallström, 2011).  

There were moments when, both me and my husband… when she was 
apoplectic and howling so much that I almost got this thought, ´now I´ll take a 
pillow and put over her face just until she quietens down, until the screaming 
stops´. (Landgren et al, 2012, s 55). 

Föräldrarna var rädda för att förlora vettet när de fick utbrott. Utbrotten bestod av 
hysteriskt gråt och skrik samt att föräldrarna kastade saker runt omkring sig 
(Landgren & Hallström, 2011). De var också beredda på att kasta sig framför ett tåg 
eller liknande eftersom spädbarnets gråtande upplevdes vara hemskt (Landgren et al, 
2012). Mödrarna upplevde att ilskan ofta gick ut över partnern (Cox & Roos, 2008) 
och fäderna beskrev ofta oro över deras partners psykiska mående (Ellett et al, 2009). 

I remember one night my wife just lost it with the crying, and she went 
upstairs to get away from the baby and she said she didn´t want anything to do 
with him anymore, that she just couldn´t take it. (Ellet et al, 2009, s 167). 

Relationsrelaterade.upplevelser.
Påverkan!på!familjen!
Det var extremt frustrerande för föräldrarna att inte kunna tillfredsställa barnets och 
familjens grundläggande behov (Megel et al, 2011 ; Landgren & Hallström, 2011 ; 
Landgren et al, 2012). Föräldrarna kämpade med att hålla ihop familjen men kände 
sig konstant otillräckliga för både det gråtande barnet och syskonet (Nash et al, 2008; 
Gaffney et al, 2008 ; Cox & Roos, 2008 ; Megel et al, 2011 ; Poskey & Hersch, 2012 ; 
Landgren et al, 2012 ; Poskey et al, 2014). Spädbarnets gråtande påverkade ofta 
syskonen genom att de inte fick tillräckligt med sömn och hade svårt att koncentrera 
sig på sina hemläxor (Nash et al, 2008; Gaffney et al, 2008 ; Cox & Roos, 2008 ; 
Megel et al, 2011 ; Poskey & Hersch, 2012 ; Landgren et al, 2012 ; Poskey et al, 
2014). Vardagliga aktiviteter inom familjen som att hjälpa syskonet med läxor eller 
äta middag tillsammans hanns inte med. När spädbarnet slutligen somnade vågade 
inte föräldrarna titta på tv, öppna kylskåpet eller tända ljuset i tro att barnet ska vakna 
upp (Landgren & Hallström, 2011). Relationerna inom familjen var spända på grund 
av barnets gråt (Ellet et al, 2009 ; Megel et al, 2011 ; Landgren et al, 2012). Samspelet 
med det gråtande spädbarnet fungerade inte och alla försök att trösta barnet 
misslyckades (Nash et al, 2008; Gaffney et al, 2008 ; Cox & Roos, 2008 ; Megel et al, 
2011 ; Poskey & Hersch, 2012 ; Landgren et al, 2012 ; Poskey et al, 2014).!
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Föräldrarna upplevde att den spända relationen med spädbarnet påverkade deras 
empati och försvårade anknytningen (Cox & Roos, 2008 ; Yalçın et al, 2010). 
 
Påverkan!på!parrelationen!
Föräldrarna beskrev att perioden med spädbarnskolik satte djupa spår och att de inte 
vågade skaffa flera barn eftersom de var rädda att familjen skulle splittras (Landgren 
et al, 2012). Några föräldrar beskrev att de skildes, inte på grund av gråtandet i sig 
men menade att gråtandet inte gjorde situationen lättare. Föräldrarnas relation blev 
starkare när perioden med otröstligt gråt var förbi och de var stolta för att ha 
bemästrat den påfrestande situationen tillsammans (Landgren et al, 2012).!

Påverkan!på!sociala!nätverk 
Föräldrarnas sociala nätverk minskade avsevärt på grund av spädbarnets otröstliga 
gråt. Föräldrarna beskrev känslor av likgiltighet och orkade inte träffa eller prata med 
vänner vilket medförde isolering (Cox & Roos, 2008 ; Ellet et al, 2009 ; Megel et al, 
2011 ; Landgren & Hallström, 2011, Landgren et al, 2012 ; Poskey & Hersch, 2012).  

Bekräftelserelaterade.upplevelser 
Betydelsen!av!avlastning!
Det var viktigt för föräldrar att få avlastning och någon att dela bördan med. 
Föräldrarna kunde på så sätt samla ny energi och kraft att hantera situationen. Det var 
lättast att acceptera avlastning från partnern eftersom partnern hade störst förståelse 
för vad det otröstliga gråtandet innebar och var en person att vända sig till för att dela 
sina känslor med. Föräldrarna fick även hjälp och stöd från anhöriga och vänner (Cox 
& Roos, 2008 ; Ellett et al, 2009 ; Landgren & Hallström, 2010). Anhöriga och 
vänner avlastade föräldrarna på olika sätt. Det vanligast förekommande sättet att 
avlasta föräldrarna på var genom att få barnet att somna (Ellett et al, 2009 ; Yalcin et 
al, 2010) eller att låta föräldrarna ta en paus för återhämtning och sömn (Nash et al, 
2008 ; Landgren & Hallström, 2010 ; Landgren et al, 2012 ; Poskey & Hersch, 2012 ; 
Poskey et al, 2014). Föräldrarna upplevde att avlastning var viktigt för att hinna äta, 
gå på toaletten, städa huset eller ta en dusch (Ellet et al, 2009 ; Landgren & Hallström, 
2011 ; Poskey & Hersch, 2012). Kollegor täckte ofta upp på jobbet när det behövdes 
(Ellett et al, 2009). När föräldrarna saknade stöd från varandra, familjemedlemmar 
eller vänner blev känslan av att vara ensam det svåraste (Ellet et al, 2009 ; Landgren 
& Hallström, 2011). !

I said I needed a rest. My boyfriend ignored me and took a bath. When he 
returned I was sitting on the floor, crying hysterically, and the baby was 
crying, too, in the cradle. But he just ignored us and went out for a cigarette. 
(Landgren & Hallström, 2011, s 321). 

!
Betydelsen!av!förståelse!och!stöd!från!BHV"sjuksköterska!
Föräldrarna upplevde otillräckligt stöd från BHV-sjuksköterskor och kände sig mer 
frustrerade samt förvirrade när BHV-sjuksköterskor gav råd som inte hjälpte eller var 
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motsägande. De upplevde att BHV-sjuksköterskor inte hade förståelse för deras 
situation, de kände sig ofta ignorerade och beskrev att BHV-sjuksköterskor ofta 
saknade uppdaterade kunskaper om kolik (Cox & Roos, 2008 ; Ellet et al, 2009 ; 
Megel et al, 2011 ; Landgren & Hallström, 2011 ; Landgren et al, 2012).  

I have often felt that I know more than them, at the Child Health Centre 
(CHC). They say the same thing that they have said for years. I have found 
new information on the internet, new since my first child had colic six years 
ago. (Landgren & Hallström, 2011, s 321). 

Det var en stor besvikelse när BHV-sjuksköterskor inte trodde på föräldrarna 
(Landgren et al, 2012). BHV-sjuksköterskor förminskade ofta föräldrarnas 
upplevelser av otröstligt gråt och tog inte situationen på allvar. Stödet som föräldrarna 
saknade från BHV-sjuksköterskor var uppmuntran och bekräftelse. Föräldrarna ville 
gärna få bekräftat att de var bra föräldrar och att gråtandet inte var deras fel. Det fanns 
emellertid även föräldrar som fick hjälp av BHV-sjuksköterskor. De uppskattade när 
BHV-sjuksköterskor var lyhörda, vänliga och stödjande. BHV-sjuksköterskans 
stödjande funktion resulterade i att föräldrarna visade sin lojalitet och kände sig 
trygga med att vända sig till BHV-sjuksköterskan när de behövde hjälp (Landgren et 
al, 2012)...
.
Betydelse!av!att!finna!strategier!för!att!trösta!barnet!
Föräldrarna förstod att det otröstliga gråtandet var en del av deras vardag. De 
accepterade situationen som den var och försökte ta itu med problemet (Cox & Roos, 
2008 ; Landgren & Hallström, 2010). De försökte inte att påverka barnets gråt utan 
sitt eget handlingssätt (Ellett et al, 2009). Föräldrarna provade olika strategier att 
trösta barnet. De försökte att bära barnet på olika sätt, de gungade barnet, gav 
massage, ”cyklade” med barnets ben, kramades, sjöng, körde barnet i bilen, gick på 
promenader utomhus och körde vagnen fram och tillbaka i huset (Cox & Roos, 2008 ; 
Landgren & Hallström, 2010 ; Yalcin et al, 2010 ; Megel et al, 2011 ; Landgren et al, 
2012 ; Poskey & Hersch, 2012 ; Poskey et al, 2014). Några föräldrar försökte även att 
linda barnet, låta barnet rapa och bada barnet när det grät otröstligt (Megel et al, 2011 
; Poskey & Hersch, 2012). När dessa strategier inte fungerade prövades olika 
matningstekniker, samt olika typer av modersmjölkersättningar, medicin och 
behandlingar (Cox & Roos, 2008 ; Landgren & Hallström, 2010 ; Yalcin et al, 2010 ; 
Megel et al, 2011 ; Landgren et al, 2012 ; Poskey & Hersch, 2012). Föräldrarna 
försökte vara pålästa om det senaste genom att läsa böcker och söka information på 
internet. De kände lättnad när någon av strategierna som användes fungerade för 
stunden. Känslan av trygghet uppkom då de lärde sig att förstå barnets signaler 
(Landgren & Hallström, 2010 ; Kurth et al, 2014). .

Föräldrarna beskrev att situationen kunde ha varit värre. De var tacksamma över att 
barnet var friskt och att perioden med otröstligt gråt var övergående (Landgren & 
Hallström, 2010). Föräldrarna kunde acceptera nätter med gråt efter några timmars 
lugna kvällar. De försökte att ta igen den förlorade tiden med barnet genom att 
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fokusera på de stunder då barnet inte grät och var glad (Landgren & Hallström, 2010). 
Föräldrar som var handlingskraftiga i hanteringen av spädbarnskolik kände sig 
tryggare med att hjälpa andra föräldrar som befann sig i en liknande situation. De var 
villiga att erbjuda hjälp och stödja dessa föräldrar (Landgren et al, 2012). 

I want to help. Even if I don´t know them, I approach them and give my phone 
number and tell them ``Just call me if you need to sleep an hour.´´ (Landgren 
et al, 2012, s 56).!

 
Diskussion.
Metoddiskussion.
Metoden som valdes var en integrativ litteraturstudie enligt Wittemore och Knafl 
(2005), då denna metod anses ge en strukturerad vägledning genom hela 
arbetsprocessen och ökar tillförlitligheten av studien. En osystematisk sökning i olika 
databaser gjordes för att utforska kunskapsläget och underlätta arbetsprocessen. En 
stor variation av databaser från två olika ämnesområden valdes eftersom dessa ansågs 
passa valt syfte och leder till en omfattande sökning av aktuellt forskningsläge. Polit 
och Beck (2012) framhäver att användning av mer än två databaser kan vidga 
sökområdet och komplettera artikelsökningen som täcker all befintlig forskning över 
hela världen. Stor variation av valda databaser kan ha bidragit till att öka studiens 
tillförlitlighet. En medvetenhet finns om att valet av andra ämnesområden hade 
kunnat generera nya databaser som eventuellt hade sållat fram andra artiklar som hade 
kunnat användas i resultatet. Andra ämnesområden valdes dock inte eftersom de inte 
ansågs vara relevanta för studiens syfte..
 
En noggrann litteratursökning ska vara väl planerad innan den påbörjas. En stor 
variation av sökord ska göras för att fånga kunskapsläget och minimera risken att 
utesluta relevanta studier. En bred variation av synonymer kombinerades med 
booleska operatorer som AND och OR. Det fanns inget behov av att använda den 
booleska operatoren NOT, då sökningarna ändå gav ett sparsamt antal träffar som 
gick att få en god överblick av. Olika kombinationer av sökord i olika databaser 
resulterade i ett stort antal dubbletter i samtliga sökningar. Detta ökar studiens 
trovärdighet eftersom inga nya artiklar genererades och datamättnad uppnåddes. Polit 
och Beck (2012) menar att studiens trovärdighet ökar med en ordentligt planerad 
datainsamling samt bred kombination av olika sökord. Det upptäcktes under arbetets 
gång att det förekommer olika definitioner av diagnosen ”kolik”. För att bredda 
sökningarna användes olika symtom på kolik som grundade sig på den valda 
definitionen. Eftersom studiens syfte var att undersöka föräldrarnas upplevelser 
ansågs denna variation av sökord vara mest lämplig för att inte utesluta föräldrar till 
spädbarn som inte har fått diagnosen kolik av sin läkare men som ändå gråter 
otröstligt. Inklusionskriterien otröstlig gråt, oavsett om barnet har fått diagnosen kolik 
eller inte anses därför ha ökat studiens trovärdighet. 
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Endast originalstudier från västvärlden inkluderades i denna studie. Studier från 
västvärlden hade en liknande kultur och livsstandard som i Sverige. Resultatartiklarna 
genererade liknande resultat vilket visar på överförbarhet och möjlighet att förankra 
resultatet till klinisk verksamhet i Sverige. För att uppnå en stark evidens, objektivitet 
och innehållsrik information är det av stor betydelse att originalartiklar används för 
sammanställning av litteraturstudier (Polit & Beck, 2012). En medvetenhet finns om 
att valet av studier som endast är utförda i västvärlden kan ha medfört att relevanta 
artiklar från andra delar av världen exkluderades. Likväl anses inte detta ha kunnat 
påverka resultatet eftersom endast ett fåtal artiklar var utförda utanför västvärlden. 
Genom att begränsa sökningarna till endast engelskspråkiga artiklar kan användbara 
artiklar på andra språk ha förbisetts. Tidsintervallet på tio år valdes då det vid den 
osystematiska sökningen visades att det var sparsamt med artiklar från de senaste 
åren. Polit och Beck (2012) påpekar att tidsramen inom de senaste tio åren går bra att 
tillämpa vid sammanställning av en litteraturstudie. Artiklar som beskriver en individs 
upplevelser behöver inte vara nyare för att vara väsentliga (Polit & Beck, 2012). 
Under litteratursökningen framkom att vissa titlar kan vara missvisande då de inte 
alltid motsvarar syftet. För att kunna avgöra om artikelns innehåll ändå är relevant för 
syftet begränsades artiklarna till att innehålla abstrakt. Artiklar utan abstrakt kan ha 
förbisetts genom att göra denna begränsning. 
 
För att säkerställa att valda resultatartiklar håller en bra vetenskaplig kvalité och 
därmed ökar studiens trovärdighet användes Carlsson och Eimans (2003) 
granskningsmallar. Granskningsmallarna var enkla att förstå och använda sig av. Det 
fanns en uppfattning om att flera av resultatartiklarna erhöll grad I, fastän det gick att 
se att det fanns en liten kvalitetsskillnad mellan dessa artiklar. Det hade därför varit 
önskvärt om det fanns flera graderingar än enbart tre (grad I-III) för att minska 
procentskillnaden mellan graderingarna och åstadkomma en bättre gradering av 
kvalitén. Resultatartiklarna var övervägande kvalitativa artiklar vilket stärker 
tillförlitligheten i studien eftersom syftet med studien var att undersöka föräldrarnas 
upplevelser vilket även styrks med Polit & Beck (2012) vilka anser att den kvalitativa 
metoden är lämplig för att komma åt individens upplevelser. De kvantitativa 
artiklarna stärker de kvalitativa studiernas resultat eftersom de är utförda på en större 
population vilket ökar studiens generaliserbarhet. Polit och Beck (2012) betonar att en 
kombination av både kvantitativa och kvalitativa artiklar kan öka en studies 
trovärdighet.  
 
Tillvägagångsättet vid analysen var djupa, gemensamma diskussioner av de valda 
meningsbärande enheterna vilka sedan färgmarkerades, grupperades i liknande 
mönster som till slut bildade resultatets tre teman och dess kategorier. Detta 
gemensamma tillvägagångssätt ökar studiens trovärdighet. Enligt Polit och Beck 
(2012) ska allt relevant material för studiens syfte tolkas och analyseras av minst två 
personer för att öka dess trovärdighet. I studiens resultat användes citat från de 12 
resultatartiklarna. Detta medför en ökning av trovärdigheten, vilket även kan 
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bekräftas av Polit och Beck (2012), vilka menar att citat från intervjuer förstärker en 
studies trovärdighet. 
.
Resultatdiskussion.
Resultatet visade att föräldrarna upplevde påverkan på både fysisk och psykisk hälsa 
av att leva med ett spädbarn som har kolik. Känslor som trötthet, hjärtklappning, oro, 
skuld och ångest var vanligt förekommande hos dessa föräldrar. Spädbarnets gråtande 
påverkade inte enbart föräldrarna utan hela familjen (Ellet et al, 2009 ; Megel et al, 
2011 ; Landgren & Hallström, 2011 ; Landgren et al, 2012 ; Kurth et al, 2014). 
Ahlroth (2015) och Katch (2012) kom också fram till att spädbarnskolik medför en 
kaotisk vardag och att hela familjen upplever en svår livsperiod. Kurth, Kennedy, 
Sprichiger, Hösli & Stutz (2011) beskriver att trötthet och utmattning inte är ovanligt 
bland mödrar till spädbarn med kolik under spädbarnens första tre månader. De menar 
vidare att koncentrationsförmågan blir nedsatt och kan försvåra samspelet mellan 
moder och barn (Kurth et al, 2011). I Ahlroths (2015) studie framkommer däremot att 
föräldrarna trots uppkomsten av alla påfrestande känslor ändå kände att de hade ett 
ansvar gentemot spädbarnet. Föräldrarna beskrev att känslan av att barnet är ens 
ansvar överskuggade alla negativa känslor som de hade under perioden med 
spädbarnskolik (Ahlroth, 2015). 
 
I resultatet framkom också att föräldrarna beskrev ett lidande. Lidandet uppstod när 
barnet grät hysteriskt och otröstligt trots alla försök att trösta barnet (Ellet et al, 2009 ; 
Megel et al, 2011 ; Landgren & Hallström, 2011 ; Landgren et al, 2012 ; Kurth et al, 
2014). Enligt Travelbee (1977) är lidande ett sätt att bli medveten om sin egen 
fysiska, emotionella och själsliga smärta. Det är ofta kopplat till det som är väsentligt 
i ens liv och kan handla om känslan av olika typer av förluster. Travelbee (1977) 
menar att det finns ett klart förhållande mellan att lida och att bry sig om någon eller 
något och framhäver att individen som upplever lidande måste bry sig om det han 
förlorar eller riskerar att förlora. Föräldrar bryr sig om sitt spädbarn och önskar lindra 
spädbarnets obehag vid kolik. För att kunna lindra lidande är det BHV-
sjuksköterskans ansvar att etablera och upprätthålla en relation med föräldrar till 
spädbarn med kolik. För att kunna skapa en god relation med föräldrarna behöver 
BHV-sjuksköterskan känna empati, vilket hon gör endast genom att sätta sig in i deras 
upplevelser. Det är även viktigt att BHV-sjuksköterskan känner ett medlidande och 
bekräftar föräldrarna (Travelbee, 1977). 
 
Isolering från omvärlden samt känslor av depression framhävdes i flera av 
resultatstudierna (Cox & Roos, 2008 ; Ellett et al, 2009 ; Landgren & Hallström, 2011 
; Megel et al, 2011 ; Landgren et al, 2012 ; Poskey & Hersch, 2012). Resultatet visade 
att det var vanligare med depression bland mödrar till spädbarn som hade kolik två 
månader efter förlossning (Yalcin et al, 2010 ; Poskey & Hersch, 2012). Ett liknande 
resultat visar en kvantitativ studie utförd av Vik et al (2009), där det framgår att 
spädbarnskolik eller intensivt, långvarigt gråt kan vara en riskfaktor för depressiva 
symtom både två och sex månader efter förlossning. Travelbee (1977) beskriver att ett 
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extremt lidande består av en uppgivenhetsfas där individen frågar sig själv ”varför 
just jag?” och upplever vardagen som meningslös och orättvis. Denna fas är 
alarmerande och kräver direkta åtgärder från BHV-sjuksköterskan. BHV-
sjuksköterskan bör i denna situation hjälpa föräldrarna att hitta mening i sina 
erfarenheter för att kunna stärka deras handlingsförmåga och självkänsla, så att de kan 
känna sig tryggare med att ta hand om spädbarnet med kolik (Travelbee, 1977).  
 
Föräldrar beskrev att det var svårt att kontrollera sina känslor när barnet grät 
otröstligt. Ilskan och frustrationen var konstanta upplevelser som försvårade för dem 
att ha kontroll över situationen. Föräldrar beskrev att känslor och tankar om att skada 
barnet kunde uppkomma (Cox & Roos, 2008 ; Ellett et al, 2009 ; Landgren & 
Hallström, 2011 ; Megel et al, 2011 ; Landgren et al, 2012 ; Poskey & Hersch, 2012). 
Talvik, Aleksander och Talvik (2008) påvisade samband mellan överdrivet, otröstligt 
gråtande hos spädbarn under ett år och att spädbarnet på något sätt skadades. Studien 
visade att 88 % av föräldrarna (23/26) kontaktade sin läkare eller BHV-sjuksköterska 
på grund av överdrivet, otröstligt gråtande innan de kom in på sjukhuset på grund av 
allvarliga intrakraniala skador hos spädbarnet (Talvik et al, 2008). Även Kaley, Reid 
och Flynn (2011) och Barr (2014) bekräftar att otröstligt gråt kan vara en utlösande 
faktor för spädbarnsmisshandel. Talvik et al (2008) hävdar att föräldrar till barn med 
kolik bör få BHV-sjuksköterskans stöd så fort kontakt har etablerats med sjukvården 
på grund av otröstligt gråt, för att förhindra att föräldrarna går så långt att de skadar 
barnet. Stödet från BHV-sjuksköterskan kan bestå i rådgivning eller föräldragrupper 
där föräldrarna träffar andra föräldrar som befinner sig i samma situation (Katch, 
2012). 
 
I samtliga resultatstudier framkommer att föräldrarna kände sig besvikna i mötet med 
BHV-sjuksköterskan när de efterfrågade hjälp då barnet grät otröstligt. De upplevde 
att BHV-sjuksköterskor var oförberedda och saknade ny kunskap om kolik. 
Föräldrarna kunde antingen känna sig ignorerade eftersom BHV-sjuksköterskan inte 
tog situationen på allvar eller så fick de råd om att prova en behandling som saknade 
evidens (Cox & Roos, 2008 ; Ellet et al, 2009 ; Megel et al, 2011 ; Landgren & 
Hallström, 2011 ; Landgren et al, 2012) . Detta resultat stämmer med andra studier 
som beskriver att bristen på kommunikation och relevant information från BHV-
sjuksköterskor försvårar föräldrars förtroende, samt att föräldrar ofta ifrågasätter 
BHV-sjuksköterskors kunskaper om kolik (Coyne, 2008 ; Kaley et al, 2011 ; Ahlroth, 
2015). Travelbee (1977) hävdar att kommunikationen är ett viktigt verktyg för BHV-
sjuksköterskan att använda sig av i mötet med föräldrar till spädbarn med kolik, 
eftersom god kommunikation kan lindra föräldrarnas upplevelser av isolering och 
ensamhet. Det är viktigt att BHV-sjuksköterskor som möter föräldrar till barn med 
spädbarnskolik, hjälper föräldrarna att hålla hoppet uppe för att kunna bemästra den 
svåra situationen (Travelbee, 1977). 
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Konklusion.och.implikation.
Studien visar att perioden med spädbarnskolik inte motsvarade föräldrarnas 
förväntningar på spädbarnstiden. De kände sig ständigt trötta och upplevde stress som 
uttryckte sig i form av hjärtklappning och hög puls. Frustration, ilska och sorg 
beskrevs när barnet grät otröstligt och många föräldrar blev socialt isolerade eller 
deprimerade. När känslorna blev övermäktiga var föräldrarna nära att hårdhänt rycka 
till barnet. Det var extremt frustrerande när barnets och familjens behov inte gick att 
tillfredsställa och relationerna inom familjen var ständigt intensiva. Det var 
betydelsefullt att ha ett väl fungerande socialt nätverk och tillgång till avlastning. 
Sjuksköterskan var en viktig profession att vända sig till när barnet besvärades av 
kolik, däremot upplevde många föräldrar att sjuksköterskan ofta förminskade och 
ignorerade problemet. Det är sjuksköterskans ansvar att etablera och upprätthålla en 
relation med föräldrar till spädbarn med kolik. Föräldrarna är barnens röst och därför 
är det viktigt att sjuksköterskan är lyhörd till vad föräldrarna förmedlar för att kunna 
stödja dem att kunna hantera perioden med kolik.  
 
Studien bidrar med en ökad kunskap om föräldrars upplevelser av spädbarnskolik, 
som kan vara av värde för föräldrar, deras barn och BHV-sjuksköterskan för att kunna 
erbjuda ett bättre stöd. Resultatet har visat att BHV- sjuksköterskan har ett behov av 
mer utbildning om spädbarnskolik, samt att de i klinisk praxis behöver hålla sig 
kontinuerligt uppdaterade kring den senaste forskningen om spädbarnskolik. Inom 
BHV finns även behov av nationella och lokala riktlinjer kring hanteringen av 
spädbarnskolik. Det förekommer endast ett fåtal studier utförda utifrån BHV-
sjuksköterskans perspektiv. Eftersom många föräldrar beskrev ett bristande stöd från 
BHV-sjuksköterskan, hade det varit önskvärt om framtida studier undersökte BHV-
sjuksköterskans upplevelser av mötet med föräldrar till spädbarn med kolik. Det hade 
även behövts nyare studier som undersöker föräldrarnas upplevelser av 
spädbarnskolik, då den större delen av forskningen utfördes för mer än ett decennium..
.
.
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Tabell&1:&Sökordsöversikt&

 

 

 

Sökord& PubMed&(MeSH=&term)& CINAHL(Headings)& Scopus& Psycinfo& ScienceDirect&

Kolik 
Colic (Mesh), Colic 
(fritext) 

Colic (fritext) Colic (fritext) Colic (fritext) Colic (fritext) 

Spädbarnskolik 
Infantile Colic (Mesh) Infant Colic (Headings) Infant Colic (fritext)  Infant Colic (Keword) 

Infant Colic (fritext) 

Spädbarn/Baby/Nyfödd/ 
Barn 

Infant (Mesh) 
Infant/Baby/Newborn/ 
Child (fritext) 

Infant/Newborn (fritext) Infant/Newborn (fritext) Infant (Subject) 
Infant (fritext) 

Baby (fritext) 

Irriterat spädbarn/baby 
Irritable infant/baby Irritable infant (fritext) Irittable infant (fritext) Irritable infants 

(MJSubject) 
Irittable infant (fritext) 

Föräldrar/Mamma/Pappa 
Parents (Mesh) 
Parental (fritext) 

Parent*(fritext) Parents (fritext) Parents (Subject) 
Parents 

Parents (fritext) 
Mother (fritext) 
Father (fritext) 

Upplevelse/Erfarenhet 
 

Experience/Perception 
(fritext) 
Experience* 

Live Experience 
(Headings) 
Experience/Perception/ 
Attitudes/Views(fritext) 

Experience (fritext) Experience* 
Experience/Perception 
(fritext) 
 

Experience (fritext) 

Gråtande  Crying (Headings)    

Otröstlig gråt 
Inconsolable/ 
excessive/prolonged crying 
(fritext) 

Inconsolable/ 
excessive/prolonged crying 
(fritext) 

Inconsolable/ 
excessive/prolonged crying 
(fritext) 

Inconsalable/ excessive 
crying 
(fritext) 

Inconsolable/excessive 
/prolonged crying 
(fritext) 

Samspel/Interaktion      
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Sökord& Academic Search Elite& SweMed+&
Taylor and Francis 
Online& Web of Science (Medline)& WHOLIS&

Kolik Colic (fritext) Colic (fritext)   Colic (fritext) 

Spädbarnskolik Infantile colic (fritext)  Infant Colic (fritext) Infant Colic (fritext)  

Spädbarn/Baby/Nyfödd/ 
Barn 

Newborn (fritext)  
 Infant (fritext) 

 

Irriterat spädbarn/baby Irritable infant (fritext)     

Föräldrar/Mamma/Pappa Parent* (fritext)  Parents (fritext) Parents (fritext)  

Upplevelse/Erfarenhet 
 

Experience 
Experiences/Perceptions/ 
Attitudes/Views (fritext) 

 
Experience (fritext) 
 

Experience (fritext) 
  

Otröstlig gråt 

Inconsolable crying/ 
excessive crying/prolonged 
crying 
(fritext) 

 

Inconsolable crying 
(fritext) 

Inconsolable crying 
(fritext) 

 

Samspel/Interaktion Interaction (fritext)     
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Sökord& Oxford journals& The JAMA Network& SAGE Journals& & &

Kolik 
Colic (fritext) 
Colic* (fritext) 

Colic (fritext)   
 

Spädbarnskolik  Infant Colic (fritext) Infant Colic (Keyword)   

Spädbarn/Baby/Nyfödd/ 
Barn 

Infant (fritext) 
 

Infant (fritext)  
 

Irriterat spädbarn/baby      

Föräldrar/Mamma/Pappa Parent* (fritext) 
Parents (fritext) 
Mother (fritext) 

  
 

Upplevelse/Erfarenhet 
 

Experience (fritext) 
 

Experience (fritext)  
 

Gråtande      

Otröstlig gråt 
Inconsolable crying 
(fritext) 

Inconsolable crying 
(fritext) 

Inconsolable crying 
(fritext) 

 
 

Samspel/Interaktion      
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&Tabell&2:&Sökhistorik&

Datum& Databas Sökord/Limits/&
Boolska&operatorer 

Antal&
träffar 

Lästa&
abstrakt 

Granskade&
artiklar 

Resultat&
artiklar 

170209 Scopus 

Infant Colic AND experience 
Begränsningar: Engelska, Article, 
2007-2017, Title-abs-key. 32 20 8 3 

170209 Scopus 

Newborn OR Infant AND Colic 
AND parents   
Begränsningar: se ovan 99 25 3 3 (2*) 

170209 Scopus 

inconsolable crying OR excessive 
crying OR prolonged crying OR 
irritable infant AND  parents 
experience 
Begränsningar: se ovan   16 10 2 2 (0*) 

170209 PsycINFO 

Colic AND Infant AND parents 
and experience 
Begränsningar: publication date 
2007-2017,  peer reviewed 3 3  1  2 (2*) 

170209 PsycINFO 

Colic AND su(parents) AND 
su(infant) 
Begränsningar: se ovan 10 5 3 1 (1*) 

170209 PsycINFO 

Irritable infants (MJSUB) OR 
inconsolable crying OR excessive 
crying AND experience* OR 
perception* 
Begränsningar: se ovan  34 15 3 2 (1*) 

170209 ScienceDirect 

Infant colic AND parents 
experience  
Begränsningar: publication date 
2007-2017, journal article, Abs-tit-
key. 7 3 0 1 (1*) 

170209 ScienceDirect 
Baby colic AND mother OR father  
Begränsningar: se ovan 7 2 0 1 (1*) 

170209 Science Direct 

Infant Colic [Keyword] AND 
experience 
Begränsning: 2007-2017 9 6 2 1 (1*) 

170209 Science Direct 

Inconsolable crying OR excessive 
crying 
Begränsningar:  publication date 
2007-2017, journal article, Abs-tit-
key. 39 13 2 0 (0*) 

170209 Science Direct 

Irritable infant OR prolonged 
crying 
Begränsningar: se ovan 41 11 1 1 (1*) 

170209 PubMed 

Infant OR child OR baby OR 
newborn AND colic AND parents 
[Mesh] 
Begränsningar: Abstract, 2007-
2017 33 14 5 4 (4*) 
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170209 PubMed 
Infant AND Colic [Mesh] 
Begränsningar: se ovan 157 48 15 6 (5*) 

170210 PubMed 

Infant AND Colic [Mesh] AND 
parental perception OR experience 
Begränsningar: se ovan 6 4 1 2 (2*) 

170210 PubMed 

Infant [Mesh] AND colic* AND 
Parents [Mesh] 
Begränsningar: se ovan 28 8 3 6 (6*) 

170210 PubMed 

Infantile Colic AND parents 
experience 
Begränsningar: se ovan 8 2 1 3 (2*) 

170210 PubMed 

Irritable infant OR irritable baby 
OR inconsolable crying OR 
excessive crying OR prolonged 
crying AND experience* 
Begränsningar: se ovan 54 15 5 2 (2*) 

170210 CINAHL 

 
(MM”Infant Colic/PF”) 
Begränsningar: 2007-2017, English 3 1 1 2 (1*) 

 
170210 

 
CINAHL 

(MH”Infant Colic”) AND newborn 
AND experience OR perception 
OR attitudes OR views 
Begränsningar: se ovan 

 
5 

 
2 

 
2 

 
2 (2*) 

170210 CINAHL 

 
(MH "Infant Colic") OR newborn 
AND colic AND parent* 
Begränsningar: se ovan 29 10 5 4 (4*) 

170210 CINAHL 

(MH”Infant Colic”) AND 
experience OR perception 
Begränsningar: se ovan 6 2 1 3 (3*) 

170210 CINAHL 

(MH”Crying”) OR irritable infant 
OR inconsolable crying OR 
excessive crying OR prolonged 
crying AND (MH”Life 
Experiences”) 
Begränsningar: se ovan 5 1 1 3 (3*) 

170210 
Academic 
Search Elite 

Newborn AND Colic AND 
interaction 
Begränsningar: 2007-2017, English 5 1 0 1 (1*) 

170210 
Academic 
Search Elite 

Infantile colic AND experience 
Begränsningar: se ovan 5 0 0 1 (1*) 

170210 
Academic 
Search Elite 

Infant colic AND parent* AND 
experience 
Begränsningar: se ovan 1 1 0 0 (0*) 

170210 
Academic 
Search Elite 

Irritable infant OR inconsolable 
crying OR excessive crying OR 
prolonged crying AND experiences 
OR perceptions OR attitudes OR 
views 
Begränsningar: se ovan 129 16 3 3 (2*) 

170210 SweMed+ 
Colic 
Begränsning: artikel 37 3 1 1 (1*) 
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(*) antal dubletter från tidigare sökningar 
 

 

170210 
Oxford 
journals 

Infant colic*AND parent* 
Begränsningar: Research article, 
2007-2017 35 10 3 0 (0*) 

170210 
Oxford 
Journals 

Colic and parent* 
Begränsningar: se ovan 90 10 3 0 (0*) 

170210 
Oxford 
Journals 

Inconsolable crying AND infant 
AND experience 
Begränsningar: se ovan 14 2 0 0 (0*) 

170210 
The JAMA 
Network 

Colic AND mother 
Begränsningar: Journal of 
pediatrics, 2007-2017 14 5 0 0 (0*) 

170210 
The JAMA 
Network 

Infant colic AND parents AND 
experience  
Begränsningar: se ovan 39 6 0 0 (0*) 

170210 
The JAMA 
Network 

Inconsolable crying 
Begränsningar: se ovan 4 1 0 0 (0*) 

170210 
The JAMA 
Network 

Inconsolable crying 
Begränsningar: Journal of 
Psychiatry 1 0 0 0 (0*) 

170210 
Taylor and 
Francis Online 

Infant Colic 
Begränsningar: (Medicine, 
dentistry, nursing & allied health), 
2007-2017 150 24 7 0 (0*) 

170210 
Taylor and 
Francis Online 

Inconsolable crying AND parents 
experience 
Begränsningar: 2007-2017 176 6 2 1 (1*) 

170210 

Web of 
Science 
(Medline) 

Infant Colic AND Experience 
Begränsningar: 2007-2017 42 8 2 3 (3*) 

170210 
Web of 
Science 

Infant Colic AND Parents 
Begränsningar: se ovan 123 6 3 3 (3*) 

170210 
Web of 
Science 

Inconsolable crying OR infant 
crying AND experience 
Begränsning: 2007-2017, English 209 10 4 5 (4*) 

170210 WHOLIS Colic 2 2 0 0 (0*) 

170210 SAGE Journals 
Infant Colic (Keyword) 
Begränsning: 2007-2017 5 0 0 0 (0*) 

170210 SAGE Journals 

Inconsolable crying AND infant 
AND experience 
Begränsningar: 2007-2017, 
research-article 43 2 0 0 (0*) 



BILAGA&C&  

 

Tabell&3:&Artikelöversikt&
Artikel&1&

 
 

Referens& Landgren, K., & Hallström, I. (2011). Parents experience of living with a baby with infantile colic 
–a phenomenological hermeneutic study. Scandinavian journal of caring sciences, 25(2), 317-324. 

Land&&
Databas!

Sverige 
Scopus 

Syfte& Att undersöka hur det är att vara förälder till ett spädbarn med kolik. 

Metod:&&
Design!

Kvalitativ metod. 
En induktiv, fenomenologisk hermeneutisk metod med intervjuer. 

Urval& 23 föräldrar (12 mödrar och 11 fäder) som representerade 14 olika familjer. 

Datainsamling! Individuella intervjuer. 

Dataanalys! En fenomenologisk hermeneutisk analys användes som inkluderade tre metodologiska steg. Från 
början läste båda forskarna intervjumaterialet för att få en förståelse för helheten i materialet. 
Sedan gjordes en strukturell analys som innebar att texten delades upp i meningsbärande enheter, 
viktiga data kondenserades och abstraherades till preliminära subteman som senare blev teman 
och huvudteman. Analysen diskuterades av båda forskarna tills de kunde komma överens. 
Forskarna har tagit hänsyn till betydelsen av deras förförståelse i tolkningsprocessen av materialet. 

Bortfall! 2 föräldrar 

Slutsats& Föräldrarna upplevde att koliken hos spädbarnen påverkade hela deras vardag och att det oftast var 
en börda. Trötthet, oro, lidande och hjälplöshet var återkommande känslor för många av 
föräldrarna. De diskuterade gärna olika strategier för att lindra spädbarnets smärta och lidande. En 
del föräldrar upplevde även positiva känslor, som att de var lyckliga för att barnet levde och var 
friskt. 

Vetenskaplig&&
kvalitet!

Grad I. 
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Artikel&2&

!
!

Referens& Yalçın, S. S., Örün, E., Mutlu, B., Madendağ, Y., Sinici, İ., Dursun, A., ... & Yurdakök, K. (2010). 
Why are they having infant colic? A nested case–control study. Paediatric and perinatal 
epidemiology, 24(6), 584-596. 

Land&&
Databas!

Turkiet 
PubMed 

Syfte& Att analysera riskfaktorer (hos spädbarnet och i miljön) som har betydelse för uppkomsten av 
spädbarnskolik, samt att följa upp spädbarnen efter åtta månaders ålder för att undersöka tillväxt, 
sömnvanor och föräldrars upplevelser av kolikperioden. 

Metod:&&
Design!

Fall-kontroll studie med mixad metod. 
Enkätundersökningar vid studiens början. 
Vid uppföljningen efter 7-8 månader gjordes intervjuundersökningar. 

Urval& Urvalet bestod av mödrar till barn födda mellan juli-september 2006 på ett sjukhus i Ankara. 
Urvalet bestod från början av totalt 660 mödrar. 

Datainsamling! Mödrarna som frivilligt ville delta i studien svarade på en enkätundersökning under de tre första 
dagarna efter förlossning innehållande sociodemografiska frågor samt sjukdomshistoria. Efter 
cirka 1-1,5 månads ålder gjordes uppföljning med telefon och läkarundersökning av barnet, så att 
samtliga barn kunde delas upp i två grupper – barn som grät otröstligt utan att veta durationen av 
gråtandet (kolikgrupp), samt barn som inte hade otröstliga episoder av gråtande (icke kolikgrupp). 
Andra enkätundersökningar gjordes vid 2 månaders ålder för att bl a undersöka barnens 
gråtbeteenden samt moderns välmående, bl a fick modern fylla i ett EPDS-formulär. Efter 7-8 
månaders ålder gjordes telefonintervjuer där mödrarna bl a fick beskriva sin upplevelse av 
kolikperioden. 

Dataanalys! Mätdata analyserades med hjälp av bakvänd logistisk regression och det statistiska programmet 
SPSS-Windows användes. Mann-Whitney U-test användes för jämförelse av data och för en 
jämförelse av medelvärden användes t-testet. 

Bortfall! 37 % bortföll vid andra enkätundersökningen 
50 % av de som var med vid andra enkätundersökningen bortföll vid telefonintervjun 

Slutsats& Mödrarna beskrev perioden med spädbarnskolik som väldigt jobbig. Den orsakade stress, trötthet 
och oro. Dålig kommunikation mellan familjemedlemmarna under kolikperioden förvärrade 
situationen. Mödrar till barn med kolik uppvisade oftare depression och stört samspel med barnet 
jämfört med mödrar till barn utan kolik. 

Vetenskaplig&&
kvalitet!

Grad I. 
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Artikel&3&

 
 

Referens& Landgren, K., Lundqvist, A., & Hallström, I. (2012). Remembering the Chaos-but life went on 
and the wound healed. a four year follow up with parents having had a baby with infantile colic. 
The open nursing journal, 6(1). 

Land&&
Databas!

Sverige 
PubMed 

Syfte& Att undersöka föräldrars erfarenhet av att ha haft ett spädbarn med kolik fyra år tidigare, samt att 
undersöka hur koliken har påverkat familjen i ett långsiktigt perspektiv. 

Metod:&&
Design!

Kvalitativ metod. 
En induktiv, beskrivande uppföljningsstudie med både enskilda intervjuer och 
fokusgruppintervjuer 

Urval& Urvalet bestod av 10 mödrar och 7 fäder som representerade totalt 12 olika familjer. De hade fyra 
år tidigare blivit intervjuade av samma forskare då de var mitt i kolikperioden. Individuella 
intervjuer gjordes med 13 föräldrar och fokusgruppintervjun bestod av 4 föräldrar. 

Datainsamling! Intervjuerna utfördes mellan december 2010 och maj 2011. Innan intervjuerna startade var 
föräldrarna med på en introduktion för att skapa en avslappnad atmosfär så att de lättare kunde 
uttrycka sina känslor och erfarenheter. Intervjuerna startade med öppna frågor och vid behov 
följdfrågor. Syftet med fokusgruppintervjuerna var att få en djupare förståelse genom att studera 
hur föräldrarna svarade på varandras kommentarer. De individuella intervjuerna varade i 30-60 
minuter och fokusgruppintervjun varade i 95 minuter. Intervjuerna spelades in och transkriberades 
ordagrant.  

Dataanalys! Materialet analyserades med en innehållsanalys. Intervjuerna lästes flera gånger för att få en 
helhetsuppfattning. Texten delades upp i meningsbärande enheter som kondenserades och 
abstraherades till olika koder. Koderna blev därefter uppdelade i olika underkategorier och 
kategorier. Forskarna diskuterade genomgående materialet och när de var överens skapades 
subteman och teman.  

Bortfall! 6 föräldrar som blev intervjuade för fyra år sedan bortföll. 

Slutsats& Föräldrarna hade en bra bild av hur det var att leva med ett spädbarn som har kolik. De upplevde 
perioden som väldigt intensiv och att relationen mellan familjemedlemmarna läkte när spädbarnet 
slutade besväras av kolik. Koliken medförde att det var svårt att knyta an till sitt barn, men 
föräldrarna medger att kolikperioden har ökat deras självsäkerhet och att relationen med barnet har 
blivit påtagligt bättre nu fyra år senare. 

Vetenskaplig&&
kvalitet!

Grad I. 
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Artikel&4&

 
 

Referens& Nash, C., Morris, J., & Goodman, B. (2008). A study describing mothers' opinions of the crying 
behaviour of infants under one year of age. Child Abuse Review, 17(3), 191-200. 

Land&&
Databas!

England. 
Academic Search Elite. 

Syfte& Undersöka mödrars upplevelser av gråtbeteendet hos deras spädbarn. 

Metod:&&
Design!

En deskriptiv, kvalitativ metod användes. 
Enskilda djupintervjuer gjordes. 

Urval& Ett bekvämlighetsurval gjordes av 24 mödrar till spädbarn som hade blivit inskrivna på två 
barnavårdscentraler. Två fäder var närvarande i två av intervjuerna. Mödrarna som inkluderades 
hade fullt friska spädbarn som var från tre månader upp till 12 månader gamla. De allra flesta 
spädbarn var mellan tre och sex månader gamla. 

Datainsamling! Semistrukturerade intervjuer hölls med mödrarna på barnavårdscentralerna, där de fick besvara 
frågor om de t ex bodde tillsammans med fadern till spädbarnet, om de fick hjälp från andra med 
att ta hand om sitt barn, hur de kände sig när barnet grät otröstligt, samt hur barnets fader 
hanterade gråtandet.  

Dataanalys! Intervjuerna spelades in och transkriberades av forskaren inom sju dagar efter att intervjuerna 
hölls. Tillsammans med fältanteckningar som gjordes av forskaren under intervjun kunde 
forskaren lättare komma ihåg icke-verbala signaler hos mödrarna. Analysen skedde med hjälp av 
Blumers (1969) tre olika principer för symbolisk interaktion, vilket resulterade i att flertalet teman 
tydliggjordes utifrån intervjumaterialet. Forskaren jämförde likheter och skillnader mellan olika 
teman och kunde på så sätt identifiera huvudområden som var viktiga att belysa. 

Bortfall! Redovisas ej. 

Slutsats& Mödrarna kände skuld när de inte kunde trösta sitt barn och vände sig oftast till familjen och till 
vännerna för att få hjälp. Flera mödrar upplevde att fadern oftast ”skickade över” problemet till 
modern. De upplevde att tröttheten var en faktor som hade stark påverkan på deras 
copingförmåga.  

Vetenskaplig&&
kvalitet!

Grad II. 



BILAGA&C&  

 

Artikel&5&

 

 

Referens& Gaffney, K. F., Beckwitt, A. E., & Friesen, M. A. (2008). Mothers’ reflections about infant 
irritability and postpartum tobacco use. Birth, 35(1), 66-72. 

Land&&
Databas!

USA 
PsycInfo 

Syfte& Att beskriva mödrars tankar kring spädbarns irritabilitet (definierat som återkommande episoder 
av oförklarlig kinkighet och gråt), samt vilken betydelse det kan ha på tobaksbruket efter 
förlossning. 

Metod:&&
Design!

En kvalitativ, deskriptiv metod användes. 
Semistrukturerade intervjuer. 

Urval& Urvalet av mödrar gjordes från en tidigare studie som undersökte återfall av rökning bland mödrar 
med spädbarn. Av totalt 133 kvinnor som var med i den tidigare studien valdes 86 kvinnor ut som 
ansågs passa för studiens syfte. Inklusionskriterierna var mödrar med ett friskt spädbarn som var 
upp till tre månader gammalt, att mödrarna förstod engelska och att de hade slutat röka när de fick 
redan på att de var gravida. 

Datainsamling! Semistrukturerade intervjuer hölls på ett privat rum på en vårdcentral. Intervjuerna utfördes av en 
av forskarna eller av utbildade forskarassistenter som var sjuksköterskor. Mödrarnas svar på 
intervjufrågorna skrevs ner och lästes upp för var och en av informanterna i slutet på intervjun för 
att se om svaren hade uppfattats korrekt. Om nya tankar uppstod bland informanterna skrevs även 
dessa ner för att öka validiteten i tolkningen av materialet. 

Dataanalys! Tematisk innehållsanalys utfördes. I analysen jämfördes erfarenheter hos mödrar som hade börjat 
röka efter förlossningen med erfarenheter hos mödrar som var rökfria även efter förlossning. Detta 
gjordes för att få en bättre förståelse för problem som uppkommer då barnet gråter oförklarligt.  
Intervjuerna transkriberades och sattes in i ett program som underlättar kodning av materialet. 
Efter att forskarna tillsammans hade diskuterat koderna kom de fram till fyra teman som står till 
grund för resultatet. 

Bortfall! Redovisas ej. 

Slutsats& Mödrarna tyckte att fortsatt rökavvänjning efter förlossning var svårare än att vara helt rökfri 
innan förlossning. De upplevde att det berodde på spädbarnets intensiva gråtperioder. Mödrarna 
var hjälpsökande och upplevde frustration när barnet grät. De upplevde att rökningen var ett sätt 
för dem att slappna av och kunna handskas med situationen.  

Vetenskaplig&&
kvalitet!

Grad I. 



BILAGA&C&  

 

Artikel&6&

 

 

Referens& Poskey, G. A., & Hersch, G. (2012). Listening to their voices: Parents' perspectives on infant 
crying. Journal of Occupational Therapy, Schools, & Early Intervention, 5(2), 114-125. 

Land&&
Databas!

Usa  
Scopus 

Syfte& Att undersöka föräldrars upplevelser av spädbarns otröstliga gråtande. 

Metod:&&
Design!

Kvalitativ metod. 
Fenomenologisk design med djupgående, enskilda intervjuer. 

Urval& Ett bekvämlighetsurval av sex föräldrar (tre mödrar och tre fäder) till friska spädbarn (ålder mellan 
6 veckor och 12 månader). 

Datainsamling! Föräldrarna fick från början fylla i strukturerade frågeformulär som innehöll demografiska frågor, 
t ex spädbarnets ålder, kön och hälsa.  Intervjuerna bestod av öppna frågor och utformades för att 
kunna utforska känslor och tankar hos föräldrarna. Intervjuerna varade mellan 45 minuter och två 
timmar och samtliga intervjuer spelades in på band. Forskarna gjorde fältanteckningar under 
intervjuerna för att skapa en mer detaljerad bild av informanterna, miljön och de egna 
reflektionerna.   

Dataanalys! Varje intervju transkriberades ordagrant och lästes flera gånger. Tematisk analys gjordes, som 
bestod av öppen kodning. Tre expertgranskare (peer-reviewers) med kvalitativ 
forskningserfarenhet undersökte datamaterialet och gav ytterligare förslag på kodning för att 
säkerställa trovärdighet och pålitlighet av analysen (triangulering). Kodningen bestod av 
meningsbärande etiketter som utvecklades till systematiska kategorier. När kategorierna 
grupperades, analyserades de vidare och skapade mönster eller teman. Tre informanter 
kontaktades för förtydligande av resultaten. 

Bortfall! Inget bortfall. 

Slutsats& Föräldrarna beskrev att de ständigt undrade vad det var för fel på deras barn. Kraften tog slut då de 
förgäves försökte lugna sitt otröstliga barn. De beskrev sina känslor och vilka copingstrategier de 
använde för att hantera situationen. 

Vetenskaplig&&
kvalitet!

Grad I. 



BILAGA&C&  

 

Artikel&7&

 

 

Referens& Ellett, M. L. C., Appleton, M. M., & Sloan, R. S. (2009). Out of the abyss of colic: a view through 
the fathers' eyes. MCN: The American Journal of Maternal/Child Nursing, 34(3), 164-171. 

Land&&
Databas!

USA 
Scopus 

Syfte& Syftet var att hos fäder kartlägga upplevelsen av att leva med ett spädbarn som har kolik. 

Metod:&&
Design!

Kvalitativ metod. 
Tolkande fenomenologi med fördjupade intervjuer. 

Urval& 10 fäder. 

Datainsamling! Fäderna hittades via en sökmotor på en hemsida som handlar om spädbarnskolik. Fäderna 
tillfrågades om de ville vara med i studien antingen via nätet eller muntligen via telefon. Efter att 
samtliga fäder gav sitt samtycke till att delta, intervjuades åtta av dem via e-mail och två via 
telefon. Spädbarnskolik definierades som långvarigt, intensivt och otröstligt gråt utan en klar 
orsak. Inklusionskriterier var fäder som var engelsktalande, att de för närvarande lever med ett 
spädbarn som har kolik eller att de tidigare har levt med ett spädbarn som har kolik.  

Dataanalys! Dataanalysen bestod av tre nivåer. Första nivån innebar att identifiera begrepp inom en enskild 
intervju, andra nivån innebar att identifiera teman inom en enskild intervju eller i några intervjuer 
och tredje nivån innebar att identifiera mönster genom samtliga intervjuer. 
Samtliga intervjuer var transkriberade, forskarna läste intervjumaterialet först enskilt och 
diskuterade sedan det tillsammans för att hitta överensstämmande teman. Den tredje forskaren 
med stor erfarenhet av tolkande fenomenologi hjälpte till i den slutliga analysen. 

Bortfall! Inget bortfall. 

Slutsats& Fäderna beskrev upplevelsen av att leva med ett spädbarn som har kolik som ”en känsla av att vara 
i en gråtande avgrund”. Alla försök att trösta barnet hade misslyckats och de hade svårt att hitta en 
väg ut från avgrunden. De beskrev känslan av att befinna sig i avgrunden som otrolig hjälplöshet 
och ett ständigt ropande efter hjälp för att besegra den påfrestande situationen. 

Vetenskaplig&&
kvalitet!

Grad I. 



BILAGA&C&  

 

Artikel&8&

 

 

Referens& Cox, L., & Roos, V. (2008). The experiences of first-time mothers with colic infants who seek 
help from medical professionals: research. Health SA Gesundheit, 13(1), 4-13. 

Land&&
Databas!

Sydafrika 
CINAHL 

Syfte& Att beskriva upplevelsen av spädbarnskolik hos förstagångsmödrar för att kunna skapa 
rekommendationer för hälso- och sjukvårdspersonal så att psykologiskt stöd kan ges till dessa 
mödrar. 

Metod:&&
Design!

Kvalitativ metod. 
Djupgående, semistrukturerade, fenomenologiska intervjuer med en deskriptiv, induktiv ansats. 

Urval& Förstagångsmödrar (25 – 35 år) som sökte hjälp för spädbarnskolik. Det fanns inget krav på att 
spädbarnet skulle ha fått diagnosen kolik. Forskarna utgick istället från mödrarnas upplevelse av 
att spädbarnet grät otröstligt då de sökte hjälp på offentliga eller privata vårdanläggningar. 
Mödrarna var engelsktalande, vithyade, gifta och moderna kvinnor med en yrkesprofession och 
spädbarnens ålder var upp till ett år. Det sker ingen redovisning av antalet deltagare i studien. 

Datainsamling! Djupgående semistrukturerade intervjuer utfördes, spelades in på en digital röstinspelare och 
transkriberades ordagrant. De enskilda intervjuerna varade mellan 60–75 minuter. Intervjuerna 
började med ostrukturerade, öppna frågor som senare smalnades av i frågor som redan hade 
förberetts av forskarna. Det transkriberade intervjumaterialet kompletterades med fältanteckningar 
som togs under röstinspelningarna. 

Dataanalys! Data analyserades med hjälp av en deskriptiv analysmetod utfärdad av Tesch. Det transkriberade 
intervjumaterialet bearbetades och analyserades av forskarna för att hitta beskrivande meningar 
och ord, samt klargöra tolkningar. När resultaten kom fram gjordes en kontroll av litteraturen för 
att påvisa eventuella likheter och skillnader och därmed säkerställa pålitligheten av studien.  

Bortfall! Ej redovisat. 

Slutsats& Resultaten visade att erfarenheten av att ha ett barn med kolik inte uppfyllde mödrarnas 
förväntningar. Spädbarnskolik var ångestframkallande och mödrarna kämpade med känslor av 
misslyckande. De uppvisade ett behov av professionellt stöd från hälso- och sjukvårdspersonal 
och reflekterade ofta över relationen med sin egen mor. Osäkerhet i omhändertagandet av sina 
barn och en spänd relation med maken var ständigt återkommande känslor. Mödrarna fick även 
dålig självkänsla av att inte räcka till när barnets behov inte gick att tillfredsställa. 

Vetenskaplig&&
kvalitet!

Grad II. 



BILAGA&C&  

 

Artikel&9&

 

 

Referens& Megel, M. E., Wilson, M. E., Bravo, K., McMahon, N., & Towne, A. (2011). Baby lost and found: 
mothers' experiences of infants who cry persistently. Journal of Pediatric Health Care, 25(3), 144-
152. 

Land&&
Databas!

USA 
Scopus 

Syfte& Att beskriva mödrars upplevelser av föräldraskap under tiden spädbarnet hade kolik. 

Metod:&&
Design!

Kvalitativ metod. 
Intervjuer gjordes som utgick från grundad teori (engelska: grounded theory). 

Urval& Urvalet bestod av 13 mödrar som hade ett spädbarn som grät ihärdigt. Inklusionskriterier var att 
mödrarna skulle vara 19 år eller äldre samt engelsktalande. Exklusion var de mödrar vars barn grät 
på grund av en annan medicinsk orsak än kolik. Samtliga mödrar tillhörde medelklassen och hade 
en partner. De tillfrågades om att vara med i studien via ett universitet, antingen genom 
nyhetsbrev eller genom postrar som fanns uppsatta på anslagstavlor runt om på universitet, samt 
via en barnklinik. 

Datainsamling! Mödrarna intervjuades enskilt och varje intervju varade i cirka 60 minuter. En intervjuguide med 
öppna frågor användes av forskaren. Intervjuerna spelades in på band och transkriberades 
ordagrant.  

Dataanalys! Metoden grundad teori användes för att analysera intervjumaterialet. Transkriberade intervjuer 
fördes in i AtlasTi, ett kvalitativt analysprogram som skapade olika koder av intervjumaterialet.  
Forskarna lyssnade på intervjuerna flera gånger för att bekräfta kodningen. Koderna grupperades 
ihop för att skapa olika kategorier. Forskarna hade även fört minnesanteckningar under 
intervjuerna för att kunna tillföra ytterligare nödvändig information till insamlade data. 
Dataanalysen avslutades när forskarna var nöjda med kategorierna och då alla kärnvariabler var 
identifierade. 

Bortfall! Inget bortfall. 

Slutsats& Mödrarna upplevde en känsla av att inte räcka till för barnen, de kände sig misslyckade och 
upplevde att interaktionen mellan dem och barnen var ansträngd. Isolering, förtvivlan och dålig 
självkänsla var bara några av upplevelserna som mödrarna beskrev i intervjuerna. 

Vetenskaplig&&
kvalitet!

Grad I. 



BILAGA&C&  

 

Artikel&10&

 
 
&

Referens& Radesky, J. S., Zuckerman, B., Silverstein, M., Rivara, F. P., Barr, M., Taylor, J. A., ... & Barr, R. 
G. (2013). Inconsolable infant crying and maternal postpartum depressive symptoms. Pediatrics, 
131(6), e1857-e1864. 

Land&&
Databas!

USA 
Scopus 

Syfte& Att kartlägga i vilken utsträckning spädbarns otröstliga gråtande är associerat med moderns 
depressiva symtom. 

Metod:&&
Design!

Kvantitativ metod. 
Retrospektiv kohortstudie. 

Urval& 715 mödrar inskrivna på förlossningsavdelningar eller barnhälsocentraler som efter förlossning 
hade fyllt i ett EPDS-formulär tillfrågades om att delta i studien. 
587 (82%) av mödrarna följdes longitudinellt och ingick i den slutliga analysen. 

Datainsamling! Datainsamling gjordes under december 2004 och oktober 2006. Samtliga mödrar fick i början 
instruktioner om hur dagboken ”Babys Day Diary” skulle fyllas i. Babys Day Diary var en 
dagbok, ett 24 timmars register där modern skulle anteckna beteendet hos spädbarnet samt vad 
föräldrarna gör åt barnets beteende. Dagboken skulle avslutas när spädbarnet var mellan fem till 
sex veckor gammalt. Mödrarna kontaktades för att påminnas om att avsluta dagboken. Åtta veckor 
postpartum gjordes en telefonintervju med mödrarna där barnets intensiva kolikgråtande och 
förälderns välmående skulle beskrivas. Mödrarna fick också fylla i ett EPDS-formulär (Edinburgh 
Postnatal Depression Scale) vid slutet av datainsamlingen, cirka åtta veckor postpartum. 

Dataanalys! Utifrån ”Babys Day Diary” kunde forskarna utläsa hur ofta och hur länge spädbarnet grät 
otröstligt. För att kunna förstå associationen mellan spädbarnets otröstliga gråt samt moderns 
depressiva symtom delades det otröstliga gråtandet upp i 0 minuter per dag, 20 minuter i sträck 
eller mindre per dag och mer än 20 minuter i sträck per dag. Kolik definierades som att barnet 
gråter mer än tre timmar per dag, oavsett durationen av gråtandet. Dataanalysen gjordes med hjälp 
av Spearmans korrelationer, Kruskal-Wallis test och chitvå-tester (χ²-fördelning) som undersökte 
om det fanns ett samband mellan spädbarnets gråtande och EPDS-poängen åtta veckor 
postpartum. 

Bortfall! 18 % bortfall. 

Slutsats& Tio procent av mödrarna uppfyllde kriterier i EPDS-formuläret för att ha ”möjlig depression” åtta 
veckor postpartum. Cirka 25 % av mödrarna rapporterade att barnet gråter >3 timmar/dag och 
uppfyller därmed Wessels kriterier för kolik.  
Mödrarna som rapporterade att spädbarnet grät mer än 20 minuter i sträck per dag hade fyra 
gånger högre risk att bli deprimerade (odds ratio 4,0), jämfört med de mödrar vars barn inte grät 
otröstligt. Bland barnen som hade kolik var risken 2 gånger så stor (odds ratio 2,0), jämfört med 
de mödrar vars barn inte grät otröstligt. 
Slutsatsen var att durationen av gråtandet har större betydelse för uppkomsten av depression hos 
mödrarna än att barnet uppfyller Wessels kriterier för kolik, dvs att barnet gråter totalt 3 
timmar/dygn oberoende av durationen. 

Vetenskaplig&&
kvalitet!

Grad I. 



BILAGA&C&  

 

Artikel&11&

 
 
 
 
 
 
&
&
&
&
&

Referens& Kurth, E., Kennedy, H. P., Stutz, E. Z., Kesselring, A., Fornaro, I., & Spichiger, E. (2014). 
Responding to a crying infant–You do not learn it overnight: A phenomenological study. 
Midwifery, 30(6), 742-749. 

Land&&
Databas!

Schweiz 
Web of science / Medline 

Syfte& Att undersöka upplevelser av intensivt gråt under de första 12 veckorna efter födseln hos 
förstagångsmödrar och erfarna mödrar med flera barn. 

Metod:&&
Design!

Kvalitativ studie. 
Tolkande fenomenologi med observationer och narrativa intervjuer. 

Urval& 15 mödrar med varierande utbildningsbakgrund tillfrågades att vara med i studien från en 
mödravårdscentral när de var gravida. 

Datainsamling! Observationer av interaktionen mellan mor och barn gjordes kort efter förlossningen på sjukhuset. 
Forskarna tittade på barnets gråtbeteende och vad modern gjorde för att lugna barnet. 
Semistrukturerade intervjuer gjordes med mödrarna vid två omgångar, då spädbarnet var 6–8 
veckor gammalt och 12–14 veckor gammalt. Intervjuerna varade i cirka 60–90 minuter. De 
handlade om att mödrarna skulle beskriva deras upplevelser av spädbarnens gråt, hur gråtandet 
hanterades och hur barnets behov tillfredsställdes. Intervjuerna spelades in och transkriberades 
ordagrant. För att skydda deltagarnas identitet byttes mödrarnas namn med pseudonym. Citat som 
var på tyska översattes till engelska av en auktoriserad tolkare. 

Dataanalys! Observationsprotokollet och intervjumaterialet analyserades omedelbart. Regelbunden 
gruppanalys bidrog till att balansera olika perspektiv och få fram alternativa tolkningar för att 
stärka trovärdigheten av data. Forskarna diskuterade hur materialet ska struktureras så att läsaren 
ska kunna förstå innehållet. Forskarna tillämpade tre sammanvävda tolkningstekniker och använde 
ATLAS-TI programmet som stöd för hantering och organisering av data. 

Bortfall! Ej redovisat. 

Slutsats& Erfarna mödrar med flera barn känner sig lika stressade som förstagångsmödrar när barnet gråter 
otröstligt, men de känner sig mycket tryggare med att använda olika tröstande tekniker. När barnet 
grät otröstligt var det framför allt förstagångsmödrarna som upplevde sömnlöshet och ilska. De 
kunde i perioder även känna medlidande för barnet. 

Vetenskaplig&&
kvalitet!

Grad I. 



BILAGA&C&  

 

Artikel&12&

 
 

Referens& Poskey, G., Pizur-Barnekow, K., & Hersch, G. (2014). Parents' Response to Infant Crying: 
Contributing Factors of the Reciprocal Interaction. Journal of Occupational Science, 21(4), 519-
526. 

Land&&
Databas!

USA 
Scopus 

Syfte& Att undersöka föräldrars tankar, känslor, beteenden och handlingar när spädbarn gråter otröstligt. 

Metod:&&
Design!

Kvalitativ metod. 
Etnografisk design med ett frågeformulär, observationer och fältanteckningar. 

Urval& Ett bekvämlighetsurval gjordes av fyra föräldrar som ingick i en tidigare kvalitativ studie som 
undersökte föräldrars upplevelser av spädbarnsgråt.  

Datainsamling! Datainsamlingen genomfördes av den första forskaren.  Inklusionskriterier var mödrar eller fäder 
till friska spädbarn som var mellan 6 veckor och 12 månader gamla. Initialt fick föräldrarna fylla i 
en kort enkät om deltagarens familj, spädbarnets ålder och gråtmönster. Därefter genomfördes 
totalt 7 observationer, varav tre av deltagarna observerades två gånger. Alla observationer ägde 
rum i deltagarnas hem. Majoriteten av observationerna inträffade på eftermiddagen eller kvällen, 
eftersom detta är den tid då barn oftast gråter mest. Föräldrarna uppmuntrades att sköta dagliga 
rutiner som vanligt under observationerna. Omfattande fältanteckningar gjordes av deltagarnas 
beteenden. 

Dataanalys! Fältanteckningarna granskades noggrant och skrevs om. De innehöll en detaljerad och djupgående 
beskrivning av observationerna, t ex var observationerna gjordes (plats), hur den fysiska miljön 
såg ut samt föräldrarnas handlingar. Den första forskaren analyserade och kodade materialet för 
dataanalysen. Data analyserades genom upprepad läsning av fältanteckningarna för att få en 
fördjupad förståelse av materialet. Därefter identifierades olika koder och etiketter som 
systematiskt skapade olika kategorier. Kategorierna grupperades till övergripande teman eller 
mönster. Peer review gjordes för att öka trovärdigheten i dataanalysen. 

Bortfall! Inget bortfall. 

Slutsats& Otröstligt gråt påverkade familjen som helhet och föräldrarna var beredda att göra allt för att få 
slut på gråtandet. De beskrev vilka känslor som uppkom när barnet grät otröstligt, samt vilka 
coping-strategier de använde.  

Vetenskaplig&&
kvalitet!

Grad I. 
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