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SAMMANFATTNING 

 
Bakgrund: Att födas för tidigt definieras som att födas före 37 fullgångna graviditetsveckor. 

Barn som föds för tidigt vårdas på specialiserade sjukhusavdelningar, så kallade 

neonatalavdelningar. Att få ett barn för tidigt innebär en stor omställning för föräldrarna och 

situationen är påfrestande på flera sätt.  

Syfte: Syftet med studien var att beskriva vilka upplevelser föräldrar till prematurfödda barn 

har i samband med vårdtiden på neonatalavdelningen.   

Metod: Studien genomfördes som en litteraturstudie med artikelsökningar i databaser med 

omvårdnadsfokus. Databassökningen kompletterades med en manuell sökning. Elva 

vetenskapliga artiklar med kvalitativ ansats valdes ut efter att de värderats utifrån sin 

vetenskapliga kvalitet. Dataanalysen inspirerades av innehållsanalys.  

Resultat: Dataanalysen resulterade i subkategorier som sammanfördes under tre 

huvudkategorier; upplevda känslor, upplevelser av föräldraskapet samt upplevelser av 

vårdpersonalen.  

Slutsats: Föräldrar till prematurfödda barn upplever en stor variation av känslor under 

vårdtiden på neonatalavdelningen. Den första tiden domineras av overklighetskänslor, ångest, 

oro och rädsla. Föräldrarna har svårt att förstå att barnet är deras och den skrämmande 

sjukhusmiljön medför svårigheter att anta föräldrarollen. Stödet från sjuksköterskan betyder 

mycket för föräldrarnas förmåga att hantera situationen. Som sjuksköterska är det viktig att 

vara medveten om och kunna bemöta föräldrarnas olika upplevelser för att föräldrarna ska 

kunna känna trygghet.  

 

Nyckelord: föräldrar, upplevelser, prematur, neonatalavdelning  
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1. BAKGRUND 

1.1.Begrepp och statistik  

Att födas för tidigt definieras enligt Världshälsoorganisationen, WHO, som att födas före 37 

fullgångna graviditetsveckor. I vissa länder, där graviditetslängden är svår att säkerställa med 

hjälp av ultraljud, räknas barnet som för tidigt fött om det väger mindre än 2 500 gram 

(Fellman, 2008). Den medicinska termen för ”för tidigt född” är prematur (Lundh & 

Malmquist, 2009). Barn som föds för tidigt vårdas på specialiserade sjukhusavdelningar, så 

kallade neonatalavdelningar. Här vårdas även sjuka fullgånga barn. På neonatalavdelningen 

bedrivs vården med hjälp av teknologisk utrustning och olika vårdprofessioner (Saugstad, 

1999). Miljön på neonatalavdelningen är en plats där två världar möts; sjuksköterskans 

professionella värld och föräldrarnas värld (Fegran och Helseth, 2009). Efter vistelsen på 

neonatalavdelningen ska barnet komma hem tillsammans med föräldrar som är trygga i 

situationen och som känner sitt barn väl (Berg & Wingren, 2008).  

 

En normal graviditet varar i regel mellan 37 och 42 fullgångna veckor, med ett genomsnitt på 

280 dagar (Maršál, 2008; Socialstyrelsen, 2011).  Det prematurfödda barnet kategoriseras i tre 

grupper enligt följande: 

- För tidigt född innebär att graviditeten varat mellan 33 och 36 veckor. 

- Mycket för tidigt född innebär att graviditeten varat mellan 29 och 32 veckor.  

- Extremt mycket för tidigt född innebär att graviditeten varat kortare än 29 veckor 

(Stjernqvist, 1999).  

Enligt WHO ska ett barn som föds efter vecka 22 folkbokföras samt ha rätt till en begravning, 

vilket innebär att det klassas som ett barn. Startar förlossningen före vecka 22 klassas det som 

missfall. Chanserna att barnet överlever är nästan obefintliga om det föds mellan vecka 22 och 

24. Efter vecka 24 finns en viss överlevnadschans och efter vecka 26 överlever 50 % av de 

prematurfödda barnen förutsatt att de är friska (Borgfeldt, Åberg, Anderberg & Andersson, 

2010).   

 

År 2009 var antal födda barn i Sverige ungefär 110 094 (Statistiska Centralbyrån, 2012). Av 

de barnen föddes cirka 4 % mellan vecka 33 och 36 och cirka 1 % före vecka 32 

(Socialstyrelsen, 2011). 

 

1.2.Historik  

I slutet av 1870-talet fick en fransk förlossningsläkare idén till kuvösen, efter inspiration från 

äggkläckningsmaskiner för kycklingar. Något år senare började den första uppvärmda 

kuvösen att användas i Paris. Det resulterade i att vården av för tidigt födda barn började 

utvecklas allt mer. Under första hälften av 1900-talet var det inte självklart att föräldrarna 

skulle delta i omvårdnaden av sitt nyfödda barn. Idag vet vi att den tidiga kontakten mellan 

förälder och barn är viktig då den påverkar deras framtida relation (Saugstad, 1999).  

 

1.3.Reaktioner vid en normal förlossning 

Hedenbro (2005) menar att det är en omtumlande men samtidigt underbar händelse att bli 

förälder. Mamman och pappan har under den långa graviditeten hunnit förbereda sig inför 

föräldraskapet. Föreställningar om det kommande barnet och om sig själv som förälder 

blandas med oro över att barnet inte kommer vara friskt och att föräldraskapet inte ska bli som 

förväntat (Hedenbro, 2005). Att bli förälder innebär ibland en krissituation eftersom livet får 
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en ny riktning samtidigt som livsperspektivet förändras. De blivande föräldrarna ska utveckla 

nya identiteter, såväl fysiska som psykiska, eftersom de inte längre bara är son, dotter, bror 

eller syster utan nu även föräldrar (Wickberg, 2005). Cullberg (2006) menar att en 

krisreaktion kan uppstå då människans tidigare erfarenheter och inlärda reaktionssätt inte 

räcker till för att förstå och hantera den livssituation individen hamnat i. 

 

1.4.Orsaker och komplikationer  

Orsaken till att en förlossning startar för tidigt är i många fall okänd (Saugstad, 1999). Kända 

riskfaktorer för prematuritet är tidigare prematur förlossning, tonårsgraviditet, rökning, fysiskt 

tungt arbete, stress, flerbörd samt blödning eller infektion hos kvinnan under graviditeten 

(Saugstad, 1999; Westgren, 2008).  

 

För tidigt födda barn riskerar att drabbas av såväl akuta som bestående komplikationer. 

Orsaken är att barnets organsystem inte hunnit bli färdigutvecklade. De organ som har störst 

risk att skadas är hjärnan, lungorna och ögonen (Stjernqvist, 1999).  

 

1.5.Föräldrarnas roll i dagens neonatalvård 

Idag har föräldrar till prematurfödda barn en större roll på neonatalavdelningen. De flesta 

neonatalavdelningar vill att föräldrarna är involverade i omvårdnaden av barnet och befinner 

sig på avdelningen så mycket de kan (Saugstad, 1999). Då föräldrarna är med och tar hand om 

sitt för tidigt födda barn ökar möjligheterna att lära känna och förstå barnet (Berg & Wingren, 

2008). Barnets mognad och tillfrisknande gynnas av föräldrarnas närvaro samtidigt som 

anknytningsprocessen mellan barn och förälder underlättas. Föräldrarna bör alltid ses som 

barnets främsta och viktigaste vårdare (Kleberg & Westrup, 2008). 

 

Under den första kritiska perioden i det prematurfödda barnets liv utsätts det för många 

smärtsamma ingrepp, i syfta att rädda dess liv. Extern stimuli är mycket påfrestande för barnet 

och omvårdnaden kan orsaka stressreaktioner. Att se sitt barn i en sjukhusmiljö är i sin tur en 

stressfylld upplevelse för föräldrarna. Dessutom tillkommer oron för barnets hälsa och 

överlevnad (Kleberg & Westrup, 2008). Att bli förälder till ett för tidigt fött barn introducerar 

föräldrarna till en främmande värld; deras barn är annorlunda, deras föräldraroll är annorlunda 

och inte minst är omsorgen av barnet annorlunda från vad de hade föreställt sig (Fegran & 

Helseth, 2009). Alla föräldrar som kommer till neonatalavdelningen har olika erfarenheter och 

förutsättningar, men gemensamt har de oron för sitt barn och frågorna om framtiden 

(Saugstad, 1999).  

 

1.6.Familjefokuserad omvårdnad  

Familjefokuserad omvårdnad innebär att sjuksköterskan har en insikt om att familjen spelar 

stor roll för de enskilda familjemedlemmarnas hälsa och välbefinnande. Istället för att se 

familjemedlemmarna var för sig ska familjen ses som en enhet och sjuksköterskan bör ta 

hänsyn till hur den enskilda familjemedlemmens sjukdom eller ohälsa påverkar hela familjen 

(Wright & Leahey, 1994/1998). Familjefokuserad omvårdnad kan även användas i dagens 

neonatalvård för att barnet efter vårdtidens slut ska komma hem med trygga föräldrar som 

känner sitt barn väl (Berg & Wingren, 2008). Stöd och respekt från vårdpersonalen är 

nödvändigt för att föräldrarna ska lyckas hantera den nya situationen. Öppenhet, ärlighet och 

medvetenhet om föräldrarnas upplevelser är grundläggande (Fegran & Helseth, 2009).  
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1.7.Problemformulering 

Föräldrar till för tidigt födda barn ska kunna känna välmående och trygghet under vistelsen på 

neonatalavdelningen, för att förutsättningarna inför hemgången ska bli optimala. 

Sjuksköterska bör arbeta utefter en familjefokuserad omvårdnad, det vill säga fokusera på 

hela familjens välbefinnande (Wright & Leahey, 1994/1998). Föräldrarnas tilltro till sin 

förmåga att ta hand om sitt barn, både på neonatalavdelningen och i hemmet, kan på så vis 

ökas. För att kunna ge bästa möjliga stöd och omsorg till föräldrarna är det viktigt att 

sjuksköterskan är väl medveten om föräldrarnas upplevelser av att ta hand om sitt för tidigt 

födda barn i samband med vårdtiden på neonatalavdelningen. Kunskap om föräldrarnas 

upplevelser kan även förbättra sjuksköterskans förmåga att utöva en god familjefokuserad 

omvårdnad. 

2. SYFTE 

 
Syftet var att beskriva vilka upplevelser föräldrar till prematurfödda barn har i samband med 

vårdtiden på neonatalavdelningen.   

 

2.1.Frågeställningar 

- Vilka känslor upplever föräldrar till prematurfödda barn i samband med vårdtiden på 

neonatalavdelningen? 

- Hur upplever föräldrarna utvecklingen av föräldraskapet i samband med vårdtiden på 

neonatalavdelningen? 

- Hur upplever föräldrarna bemötandet från vårdpersonalen i samband med vårdtiden på 

neonatalavdelningen?  

3. METOD 
 

Studien genomfördes som en litteraturstudie med deskriptiv design. En deskriptiv design 

innebär att forskaren beskriver olika dimensioner, variationer och betydelser av ett specifikt 

fenomen (Polit & Beck, 2008). Studien utfördes i flera steg enligt Forsberg och Wengström 

(2008). Det innebar att syftet formulerades, sökord och sökstrategi bestämdes, vetenskapliga 

artiklar identifierades och värderades, resultatet analyserades och slutligen utarbetades en 

diskussion med slutsatser.  

 

3.1.Sökstrategi 

3.1.1. Databassökning 

Artikelsökningar genomfördes i databaser via Stora Sökguiden på Örebro 

Universitetsbiblioteks hemsida (www.oru.se). De databaser som ansågs relevanta var Cinahl, 

PubMed, PsychInfo och SveMed+. De meningsbärande ord som identifierades ur syftet var 

föräldrar, upplevelser, prematur och neonatalavdelning. Orden översattes till engelska och 

omvandlades till ämnesord med hjälp av Cinahl Headings, MeSH och Thesaurus, vilket 

innebär att korrekta sökord används i respektive databas (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 

2006). I litteraturstudien ska både mammors och pappors upplevelser skildras, varför 

ämnesorden mothers och fathers lades till som komplement till parents. För att inte missa 

artiklar användes trunkering på mother, father och parent, vilket innebär att slutet av ordet 
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ersätts med en asterisk (Forsberg & Wengström, 2008). Undantag gjordes i SveMed+ där 

trunkering inte är möjlig. Sökningarna med ämnesorden life experience, experiences (events) 

respektive life change event gav relativt få träffar. Med anledning av det genomfördes en 

fritextsökning på ordet experience, vilket gav ytterligare träffar. För sökmatris se bilaga 1. 

 

Ämnesorden kombinerades med hjälp av de booleska operatorerna AND och OR (Forsberg & 

Wengström, 2008). OR användes mellan synonymer för att få träffar på båda ämnesorden och 

för att bredda sökningen. AND användes för att kombinera ämnesorden, vilket ger ett 

avgränsat resultat relevant för syftet (Willman et al., 2006).  

 

Artikelsökningen begränsades till att endast innefatta artiklar skrivna mellan 2000 – 2012 

samt endast artiklar skrivna på engelska. I Cinahl, PsychInfo och SveMed+ begränsades 

sökningarna till att endast innefatta vetenskapligt granskade artiklar, det vill säga ”peer 

reviewed”. I PubMed kunde en sådan begränsning inte genomföras men genom att besöka 

hemsidorna till tidskrifterna kontrollerades att artiklarna var vetenskapligt granskade.  

 

3.2.Urval 

Inklusionskriterierna som användes var att artiklarna skulle beskriva föräldrarnas 

gemensamma eller enskilda upplevelser av att ta hand om sitt prematurfödda barn på 

neonatalavdelningen. Artiklarna skulle fokusera på tiden på neonatalavdelningen, men 

intervjuerna med föräldrarna kunde ha genomförts efter utskrivning från avdelningen. Endast 

primärstudier inkluderades eftersom sekundärstudier sällan är helt objektiva samt ofta är 

bristfälliga i sin redovisning av primärstudierna (Polit & Beck, 2008). 

 

Exklusionskriterierna som användes var att artiklarna inte skulle handla om föräldrarnas 

upplevelser av att ta hand om sitt prematurfödda barn i hemmet efter utskrivning från 

neonatalavdelningen. Barnet skulle inte vara i ett palliativt tillstånd. Interventionsstudier 

exkluderades eftersom de undersöker effekter av ett fenomen och inte upplevelser (Forsberg 

& Wengström, 2008).  

 

Ett första urval genomfördes då artiklarnas titlar lästes. Den främsta orsaken till att artiklar 

exkluderades i det här urvalet var att titlarna inte anknöt till litteraturstudiens syfte, det vill 

säga inget indikerade på att artikeln undersökte föräldrars upplevelser. Beslut togs om att även 

exkludera artiklar som fokuserade på föräldrars upplevelser av att utöva kängurumetoden. 

Artiklar som fokuserade på att beskriva upplevelser hos föräldrarna, där antingen de själva 

eller deras barn, hade en specifik sjukdom eller diagnos exkluderades. Vid det första urvalet 

upptäcktes att många artiklar förekom i samtliga databaser och då valdes de endast ut i 

Cinahl.  

 

Ett andra urval gjordes genom att artiklarnas abstrakt lästes. Här lästes även abstrakt vars 

artikeltitlar inte hade en självklar koppling till syftet. Orsaker till att artiklarna exkluderades i 

det här urvalet var att de var interventionsstudier, handlade om mammors upplevelser av att 

amma sitt prematurfödda barn eller handlade om hur föräldrarna upplevde relationen till 

sjuksköterskan på neonatalavdelningen.  

 

Vid det tredje urvalet lästes artiklarna i sin helhet. Vid genomläsningen visade sig en artikel 

vara irrelevant utifrån gällande inklusions- och exklusionskriterier. Två artiklar handlade om 

både för tidigt födda barn och sjuka fullgångna barn, vilka inte kunde särskiljas åt i resultatet. 

En artikel handlade om såväl tiden på neonatalavdelningen som tiden i hemmet och de kunde 

inte särskiljas åt i resultatet. Slutligen återstod åtta artiklar som användes i litteraturstudien.  
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3.3.Manuell sökning 

Då artikelomfånget efter databassökningen inte var tillfredställande för litteraturstudien 

genomfördes en manuell sökning i de tidigare utvalda artiklarnas referenslistor. Samma 

begränsningar samt inklusions- och exklusionskriterier som vid databassökningen användes. 

Referenslistorna kontrollerades till dess att en tillfredställande mängd artiklar identifierats. 

Genom den manuella sökningen identifierades tre artiklar som lästes igenom i sin helhet och 

som visade sig vara relevanta för syftet.    

 

3.4.Vetenskaplig granskning   

De elva artiklar som identifierades via databassökning och manuell sökning lästes i sin helhet 

och granskades enligt värderingsmallen för vetenskaplig kvalitet enligt Forsberg och 

Wengström (2008). Granskningen innefattade kontroll av studiens syfte, undersökningsgrupp, 

metod och dataanalys. Samtliga artiklar som valts ur från databassökningen och den manuella 

sökningen hade vetenskaplig kvalitet. Sammanfattning av värderingen redovisas i 

artikelmatrisen (se bilaga 2). 

 

3.5.Dataanalys 

Innehållsanalys satte grunden till den analysmetod som användes i studien. Innehållsanalys 

innebär att den kvalitativa texten organiseras och sammanförs under utstickande teman och 

begrepp (Polit & Beck, 2008). Artiklarna lästes i sin helhet upprepade gånger och samtidigt 

markerades ord, meningar och stycken som handlade om föräldrars upplevelser, vilka blev 

meningsenheter. Meningsenheterna skrevs ned på post-it lappar och på så vis kodades 

materialet. Post-it lapparna sorterades och organiserades i olika grupper utifrån gemensamma 

nämnare. Koderna organiserades därefter i 17 subkategorier. Till sist sammanfördes 

subkategorierna under tre olika huvudkategorier.  

 

3.6.Etiska överväganden 

En kontroll genomfördes för att undersöka att studierna inte utförts i strid med grundläggande 

etiska forskningsprinciper. Enligt Forsberg och Wengström (2008) ska endast artiklar som fått 

tillstånd från etisk kommitté eller där noggranna etiska överväganden har gjorts ingå i 

litteraturstudier. Artiklarna lästes igenom för att kontrollera om etiskt godkännande tydligt 

framgick, antingen i den löpande texten eller under en egen rubrik. Om etiskt godkännande 

inte redovisades i artikeln kontrollerades det på respektive tidskrifts hemsida. Det gick att 

finna etiskt godkännande i alla artiklar utom en, därför gjorde författarna en egen etisk 

granskning av den artikeln. I granskningen övervägdes bland annat vilken information 

studiedeltagarna fått samt om medverkan i studien varit frivillig.  

 

Vidare präglades urvalsprocessen av objektivitet för att författarnas subjektiva åsikter inte 

skulle påverka resultatet. Samtliga artiklar som svarade på syftet övervägdes för inkludering i 

studien. Hela resultatet redovisades, inklusive sådant som möjligtvis stred mot författarnas 

åsikter. 

 

 

 

 



 

6 
 

4. RESULTAT 
 

Dataanalysen resulterade i tre kategorier; upplevda känslor, upplevelser av föräldraskapet och 

upplevelser av vårdpersonalen. Kategorier med subkategorier redovisas i tabell 1. Föräldrarna 

upplevde en stor variation av känslor under tiden på neonatalavdelningen. De hade även 

svårigheter att utveckla sitt föräldraskap. Likaså upplevde föräldrarna att stöd och information 

från vårdpersonalen spelade stor roll för deras förmåga att hantera situationen.  

 

Tabell 1. Föräldrars upplevelser av att ta hand om sitt prematurfödda barn. 

Kategorier:  Upplevda känslor Upplevelser av 

föräldraskapet  

Upplevelser av 

vårdpersonalen  

Subkategorier: - Maktlöshet och 

hjälplöshet  

- Overklighetskänslor 

- Oro och osäkerhet 

- Ambivalens  

- Ångest och rädsla 

- Ledsamhet, sorg, förlust 

och besvikelse  

- Glädje och entusiasm  

- Acceptans 

- Upplevelser av 

moderskapet 

- Upplevelser av faderskapet 

- Inte mitt barn 

- Upplevelser av att knyta an  

- Upplevelser av utanförskap 

- Upplevelser av delaktighet 

och kontroll  

- Att inte räcka till  

 

- Upplevelser av stöd 

- Upplevelser av att få 

information 

 

 

4.1.Upplevda känslor  

4.1.1. Maktlöshet och hjälplöshet  

Många föräldrar upplevde maktlöshet eller hjälplöshet av olika anledningar (Gavey, 2007; 

Heermann, Wilson & Wilhelm, 2005; Hollywood & Hollywood, 2010). Maktlöshet upplevdes 

på grund av att föräldrarna kände att de inte kunde påverka situationen eftersom 

vårdpersonalen hade det största ansvaret för det prematurfödda barnet (Heermann et al., 

2005). En förälder uttryckte följande, vilket visar på känslan av maktlöshet och svårigheten i 

att inte veta vad som kan göras för barnet: ”There was nothing we could do, but I think we 

knew that… So we just left it in the doctors’ hands, really.” (Gavey, 2007, s. 202). En pappa 

upplevde hjälplöshet första gången han såg sina prematurfödda tvillingar och kände att han 

inte kunde göra någonting för dem. Att se sitt barn i kuvösen samt att inte kunna hjälpa sin 

partner vid förlossningen ingav också en känsla av hjälplöshet (Hollywood & Hollywood, 

2010).  

4.1.2. Overklighetskänslor 

Overklighetskänslor återkom i flertalet artiklar (Chang Lee, Long & Boore, 2009; Flacking, 

Ewald, Nyqvist & Starrin, 2006; Lindberg, Axelsson & Öhrling, 2007; Lundqvist, Hellström 

Westas & Hallström, 2007). Att få ett prematurfött barn dominerades av känslor av att leva 

utanför verkligheten eller som att ”leva i en bubbla” (Flacking et al., 2006; Lundqvist et al., 

2007). Papporna i en studie kände att de tappade tid- och rumsuppfattning efter att ha 

spenderat mycket tid på neonatalavdelningen. Livet kändes bisarrt och de tappade fotfästet i 

livet (Lundqvist et al., 2007). En del pappor beskrev de första dagarna efter barnets födelse 

som surrealistiska (Lindberg et al., 2007). En mamma upplevde känslan av overklighet efter 

förlossningen, som att förlossningen inte hade hänt, och att världen plötsligt vänts upp-och-

ner. Orsaken var att mamman kände sig oförberedd på barnets behov av vård på 

neonatalavdelningen (Chang Lee et al., 2009).  
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4.1.3. Oro och osäkerhet  

Under tiden på neonatalavdelningen upplevde många föräldrar oro (Chang Lee et al., 2009; 

Fegran, Helseth & Fagermoen, 2008; Flacking et al., 2005; Jackson, Ternestedt & Schollin, 

2003; Lindberg et al., 2007; Lindberg & Öhrling, 2008). Dels fanns oron över att förlora 

barnet (Jackson et al., 2003) och dels fanns oron över att barnet skulle ha en defekt eller på 

annat vis påverkas resten av livet på grund av den för tidiga födseln (Lindberg & Öhrling, 

2008). Risken att förlora barnet samt om barnet skulle försämras eller återhämta sig orsakade 

även osäkerhet. Det faktum att barnets tillstånd skulle kunna ändras när som helst bidrog till 

osäkerheten, vilket ledde till sämre självförtroende och påverkade upplevelsen av kontroll 

negativt (Watson, 2011).  

 
…uncertainty whether it will live, uncertain if it does how long will it be here, uncertainty is it going 

to be okay at the end of it, or is it going to have, you know serious problems, it’s all uncertainty… 

(Watson, 2011, s. 1467) 

  

Några mammor uttryckte osäkerhet angående vad som förväntades av dem som förälder. De 

ville inte att sjukvårdspersonalen skulle tycka att de tog över arbetsuppgifterna på 

avdelningen (Jackson et al., 2003). Att tvingas lämna barnet ensamt på neonatalavdelningen 

var ytterligare en orsak till såväl oro (Jackson et al., 2003; Lindberg & Öhrling, 2008) som 

osäkerhet (Flacking et al., 2005) hos både mammor och pappor. Oron berodde enligt Lindberg 

och Öhrling (2008) främst på att något akut skulle kunna hända barnet då de inte var 

närvarande på avdelningen. En del pappor upplevde oro och osäkerhet då de inte fick delta i 

omvårdnaden av sitt barn (Fegran et al., 2008). De oroade sig även för sin partner. Dels 

oroade de sig för hennes hälsa (Fegran et al., 2008; Lindberg et al., 2007) och dels oroande de 

sig när de var tvungna att lämna henne på sjukhuset (Lindberg et al., 2007). Oro över att 

skada sitt barn återkom hos flera mammor och de var därför tveksamma till att hålla i eller 

röra vid barnet till dess att barnets tillstånd hade stabiliserats (Chang Lee et al., 2009). På 

grund av all den oro som många föräldrar upplevde var det svårt för dem att ta in allt som 

pågick runt omkring dem (Watson, 2011). 

4.1.4. Ambivalens  

Två av studierna tog upp ambivalens hos mammorna. Jackson et al. (2003) beskrev 

mammornas ambivalens över föräldraskapet och relationen till det nyfödda barnet. Å ena 

sidan upplevde mammorna en glädje över barnet, å andra sidan kände de en sorg över att 

barnet var för tidigt fött. Fegran et al. (2008) beskrev mammornas ambivalenta känslor då de 

ville hålla sitt barn, men alltid började gråta när de gjorde det samt då de ville vara nära 

barnet, men inte vågade.  

4.1.5. Ångest och rädsla 

Två dominerande känslor i artiklarna var ångest och rädsla (Chang Lee et al., 2009; Fegran et 

al., 2008; Gavey, 2007; Hollwood & Hollywood, 2010; Jackson et al., 2003; Lindberg et al., 

2007; Lindberg & Öhrling, 2008; Lundqvist et al., 2007; Watson, 2011). Att barnet fötts för 

tidigt var en ångestfylld upplevelse för såväl mammor som pappor (Lindberg et al., 2007; 

Lindberg & Öhrling, 2008). En av orsakerna till att föräldrar kände både ångest och rädsla 

berodde på barnets ovissa framtid, exempelvis om barnet inte skulle överleva (Jackson et al., 

2003; Lindberg et al., 2007) eller att det skulle vara sjukt, skadat eller drabbas av andra 

handikapp (Hollwood & Hollywood, 2010; Lindberg & Öhrling, 2008; Watson, 2011). ”Yes, 

the fact that the child might not survive and just like… Even thought they do survive they 

might have injuries… most of all I was afraid of that she might not survive… (Lindberg & 

Öhrling, 2008, s. 465). 
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Vissa föräldrar upplevde sjukhusmiljön som skrämmande (Chang Lee et al., 2009; Gavey, 

2007). Papporna i en studie fick ångest då de befann sig på neonatalavdelningen (Hollwood & 

Hollywood, 2010) och en del mammor antydde att deras rädsla för sjukhusets tekniska 

utrustning medförde att det tog lång tid innan de kunde delta i omvårdnaden av sitt barn 

(Chang Lee et al., 2009). Det var även skrämmande att se sitt barn i kuvösen, beroende av all 

teknisk utrustning (Lundqvist et al., 2007). I en studie tyckte papporna att det var ångestfyllt 

att inte ha kunskap om eller förståelse för de behandlingar som barnet skulle genomgå 

(Lindberg et al., 2007). En del föräldrar uttryckte att det var skrämmande att se sitt barn för 

första gången (Gavey, 2007; Hollywood & Hollywood, 2010). De vågade inte röra sitt barn av 

rädsla för att skada det (Chang Lee et al., 2009; Fegran et al., 2008; Lindberg & Öhrling, 

2008) eller orsaka en infektion (Hollywood & Hollywood, 2010). Att göra fel vid 

omvårdnaden av sitt barn var ytterligare en orsak till rädsla (Jackson et al., 2003).  

4.1.6. Ledsamhet, sorg, förlust och besvikelse 

En del mammor kände sorg över att inte ha fått uppleva hela graviditeten och att inte ha fått 

känna barnet växa inuti sig (Flacking et al., 2005).  Mammorna kände även sorg och 

besvikelse över att inte ha fått förbereda sig tillräckligt inför födseln (Flacking et al., 2005; 

Lindberg & Öhrling, 2008). Andra mammor upplevde förlust av ett ”normalt” barn samt 

förlust av den naturliga anknytning som mammor och fullgångna barn ofta upplever efter 

förlossningen. Kombinationen av den oväntade förlossningen tillsammans med hotet mot 

barnets överlevnad medförde att många mammor kände ledsamhet (Flacking et al., 2005). En 

förälder berättade att det kändes ledsamt att inte fullt ut kunna uppleva den glädje som de 

hade förväntat sig att känna då barnet var fött (Gavey, 2007). En pappa uttryckte besvikelse 

över att inte bli behandlad på samma villkor som mamman. Han upplevde att mamman oftare 

sågs som barnets primära vårdgivare och att han stod i bakgrunden (Hollywood & 

Hollywood, 2010).  

4.1.7. Glädje och entusiasm  

Glädje över det nyfödda barnet upplevdes av en del mammor (Jackson et al., 2003; Lindberg 

et al., 2007; Lindberg et al., 2007). Att ta en dag i taget bidrog till att mammorna kunde känna 

hopp om en positiv framtid för barnet. De positiva känslorna för barnet växte sig starkare när 

barnet kunde tas ur kuvösen under längre perioder, vilket gjorde att situationen kändes mer 

verklig (Jackson et al., 2003). Papporna i en studie kände glädje så snart deras barns tillstånd 

stabiliserats och hotet mot dess överlevnad hade minskat, vilket gjorde att pappornas 

framtidstro stärktes. Efter en tid kunde papporna känna entusiasm över att spendera tid med 

sitt barn, antingen på egen hand eller tillsammans med sin partner som en familj (Lindberg et 

al., 2007). Trots den svåra upplevelsen av att få ett prematurfött barn beskrev många föräldrar 

upplevelsen och tiden på neonatalavdelningen som glädjerik (Lindberg et al., 2007).  

4.1.8. Acceptans  

De föräldrar som tidigare hade upplevt födseln av barnet som overklig kom efter en tid att 

acceptera situationen och den nya verkligheten (Chang Lee et al., 2008; Lindberg & Öhrling, 

2008; Lundqvist et al., 2007). Mammorna kom att acceptera att den första tiden med det 

nyfödda barnet inte blivit som förväntat. Genom att inse att det prematurfödda barnet var 

deras eget och att det behövde sin mamma kunde de lättare acceptera situationen (Chang Lee 

et al., 2008). För en del mammor tog det flera dagar att inse att barnet var fött och att 

acceptera att de hade blivit mammor (Lindberg & Öhrling, 2008). Verkligheten började efter 

hand att komma ikapp även papporna då de insåg att barnet var fött och att det var deras. Så 

snart barnet kunde vårdas utanför kuvösen var det lättare för papporna att acceptera 

verkligheten (Lundqvist et al., 2007).  
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4.2.Upplevelser av föräldraskapet 

4.2.1. Upplevelser av moderskapet 

Mammorna till de prematurfödda barnen upplevde olika svårigheter i att anta rollen som 

mamma under vårdtiden på neonatalavdelningen (Chang Lee et al., 2008; Fegran et al., 2008; 

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

Nästan alla kvinnor hade förväntningar över hur det skulle kännas att bli mamma, men att få 

ett prematurfött barn innebar att moderskapet blev annorlunda än vad de hade tänkt sig 

(Lindberg & Öhrling, 2008), bland annat för att barnet var så otroligt litet och inte alls såg ut 

som de föreställt sig (Chang Lee et al., 2008).  

 

Enligt Chang Lee et al. (2008) stötte mammorna på olika hinder i utvecklingen av 

moderskapet. Det var en utmaning att etablera en meningsfull och positiv relation till sitt barn 

under tiden på avdelningen. Ett hinder var mammornas rädsla för den medicinsktekniska 

utrustningen, vilken hindrade dem från att delta i omvårdnaden av barnet. Vidare upplevde 

mammorna att de saknade den kunskap som krävdes för att ta hand om sitt prematurfödda 

barn på bästa sätt (Chang Lee et al., 2008). Att föda sitt barn för tidigt medförde svårigheter 

att anta rollen som mamma och det orsakade känslor av att kastas in i föräldraskapet. Fysiskt 

sett kände sig de flesta kvinnor som mammor, men inte socialt eller emotionellt, och de fick 

kämpa hårt i början för att känna sig som mammor (Flacking et al., 2005). En del mammor 

kände sig övervakade av sjuksköterskorna, som att de var tvungna att alltid vara ”bra 

mammor” för att upprätthålla en väl fungerande relation till personalen (Gavey, 2007). En 

mamma intog en passiv roll på avdelningen och väntade med att gå in i mammarollen till dess 

att familjen kom hem från sjukhuset. Många mammor upplevde att det var svårt att känna sig 

som en familj under tiden på avdelningen (Heermann et al., 2005).   

 

För mammorna i en studie var det viktigt att få vara nära sina barn och att få delta i 

omvårdnaden, vilket gjorde att de kände sig som betydelsefulla personer i barnets liv (Fegran 

et al., 2008). Närheten bidrog till att mammors moderskänslor stärktes (Lindberg & Öhrling, 

2008). Att lära känna och förstå sitt barn var viktigt för att vissa mammor skulle kunna 

utveckla sitt moderskap. Ökad kunskap om barnets tillstånd hjälpte mammorna att komma 

närmare sina barn (Chang Lee et al., 2008).  

 
…Motherhood is to feel that I can give him what he needs to grow and feel good. That’s 

what’s fascinating about being a parent – that you have an unformed human being that we 

can help in life. But we get a human being that we can’t help for one hour… 

(Flacking et al., 2005, s. 74) 

4.2.2. Upplevelser av faderskapet  

Många pappor upplevde svårigheter med att utveckla sin roll som pappa under tiden på 

neonatalavdelningen (Fegran et al., 2008; Hollywood & Hollywood, 2010; Lundqvist et al., 

2007). En del pappor var väl medvetna om att barnet var beroende av medicinskteknisk 

utrustning för sin överlevnad, men det medförde att papporna inte kände att de kunna skydda 

sina barn. Det bidrog i sin tur till att de kände att de inte uppfyllde sin föräldraroll (Lundqvist 

et al., 2007). Första gången en pappa höll sitt barn upplevde han en stark faderskänsla 

eftersom han kände att barnet var hans och att han förväntades ta hand om det (Fegran et al., 

2008). Enligt Lundqvist et al. (2007) mognade papporna i sitt faderskap under tiden på 

neonatalavdelningen och allt eftersom tiden gick kände papporna att de var på väg att bli en 

familj. En pappa beskrev sitt barn som en del av honom och han kände ett behov av att ge 

barnet sin fulla uppmärksamhet. Under sjukhusvistelsen fick papporna kunskap om sitt barns 
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tillstånd och blev gradvis mer bekanta med barnets behov. Deras ansvar för barnets vård 

ökade, vilket i sin tur stärkte faderskapet (Lundqvist et al., 2007).  

 
When you see that tiny child you think, ‘Oh God, can I really touch this (the child)?’… I suggested 

that I would try and it was just splendid, it was a very special feeling. I somewhat feel that she is mine, 

I have to take good care of her and it’s a strong feeling. You are supposed to protect her. It is strange. 

(Fegran et al., 2008, s. 814) 

 

Hollywood och Hollywood (2010) skriver att pappors arbete medförde att de inte kunde delta 

i barnets omvårdnad så mycket som de ville. Många pappor önskade att de kunde spendera 

mer tid på neonatalavdelningen, vilket ofta var svårt då de var tvungna att arbeta på dagarna. 

En del pappor upplevde att deras faderskap försummades då tyngdpunkten ofta lades på 

mamman och att moderskapet på så vis prioriterades (Hollywood & Hollywood, 2010). Även 

några mammor konstaterade att papporna ibland exkluderades från omvårdnaden (Flacking et 

al., 2005). 

4.2.3. Inte mitt barn 

Genomgående i artiklarna var föräldrarnas upplevelse av att barnet inte tillhörde dem 

(Flacking et al., 2005; Heermann et al., 2005; Jackson et al., 2003; Lindberg et al., 2007; 

Lindberg & Öhrling, 2008; Watson, 2011). Flera föräldrar tyckte att det kändes som att deras 

barn tillhörde vårdpersonalen eftersom de hade kontrollen över barnets vård (Heermann et al., 

2005). En del mammor kände att de var tvungna att fråga vårdpersonalen om lov då de ville 

delta i omvårdnaden (Heermann et al., 2005; Lindberg & Öhrling, 2008; Watson, 2011). 

Några mammor upplevde att de endast ”lånade” barnet från vårdpersonalen (Jackson et al., 

2003). Likaså pappor upplevde att barnet tillhörde vårdpersonalen, eftersom de inte kunde ta 

egna beslut och var tvungna att fråga om lov gällande sitt eget barn (Lindberg et al., 2007). 

Mammorna i studien av Flacking et al. (2005) tyckte inte att de hade en given plats hos sitt 

barn. Dels var det brist på möjligheter att vara nära barnet, dels var det uppenbart att 

omvårdnaden fokuserade mer på barnets behov av medicinskt kunnig personal än på behovet 

av sin mamma. Mammorna upplevde att barnet inte var deras eftersom det inte skulle 

överleva utan sjukhusvård (Flacking et al., 2005). Ju mer tid mammorna spenderade med sitt 

barn, desto mer kände de att barnet tillhörde dem (Heermann et al., 2005).    

4.2.4. Upplevelser av att knyta an till barnet  

Många föräldrar upplevde svårigheter i att knyta an till sitt barn under tiden på 

neonatalavdelningen (Chang Lee et al., 2008; Fegran et al., 2008; Flacking et al., 2007; 

Heermann et al., 2005; Jackson et al., 2003; Lindberg & Öhrling, 2008). Mycket berodde på 

rädslan för att barnet inte skulle överleva. En mamma berättade att hon å ena sidan ville träffa 

sin son, å andra sidan inte, eftersom hon inte ville bli fäst vid honom om han inte skulle 

överleva (Flacking et al., 2007). Några pappor upplevde svårigheter i att knyta an till sitt barn 

till dess att de kände sig trygga nog att hålla det (Jackson et al., 2003). En pappa berättade att 

vårdpersonalen hjälpte honom att knyta an till sitt barn så snart som möjligt så att han inte 

skulle distansera sig själv från barnet (Fegran et al., 2008). Mammorna i en studie uttryckte 

oro över att deras ångestfyllda reaktioner över det prematurfödda barnet skulle kunna påverka 

den framtida relationen (Chang Lee et al., 2008). Svårigheterna att knyta an till barnet bidrog 

till att en del mammor kände sig som dåliga föräldrar (Heermann et al., 2005). Även efter att 

den första chocken över att ha fått ett prematurfött barn lagt sig upplevde vissa mammor 

fortsatta problem med att knyta an till sitt barn (Lindberg & Öhrling, 2008).  
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It was kind of not real… but, gradually we began to know each other… the feeling of ’she’s my 

daughter’ is getting stronger and stronger… Now, I always felt the bond between us… even when I got 

home and she stayed. 

(Chang Lee et al., 2008, s. 333) 

4.2.5. Att inte räcka till  

En del föräldrar upplevde otillräcklighet då deras barn låg inne på neonatalavdelningen 

(Chang Lee et al., 2009; Lindberg et al., 2007; Lindberg & Öhrling, 2008; Lundqvist et al., 

2007) En anledning var att de mammor som hade fler barn hemma både ville vara hos dem 

och samtidigt vara hos det nyfödda barnet på neonatalavdelningen (Chang Lee et al., 2009; 

Lindberg & Öhrling, 2008). Konsekvenserna för en mamma blev att hon upplevde 

skuldkänslor vart hon än befann sig (Lindberg & Öhrling, 2008) och en mamma upplevde 

svårigheter med att spendera tillräckligt med tid hos det nyfödda barnet på sjukhuset (Chang 

Lee et al., 2009). ”…I was torn: when I was at home I wanted to be at the unit and when I 

was there I wanted to go home, and then I felt guilty…” (Lindberg & Öhrling, 2008, s. 466). 

En pappa beskrev otillräckligheten som en upplevelse av att vara mitt emellan, de vill säga en 

vilja att vara både hos mamman på BB och samtidigt vara hos barnet på neonatalavdelningen. 

Han kände att han alltid borde vara någon annanstans än där han var (Lindberg et al., 2007; 

Lundqvist et al., 2007). En annan pappa beskrev otillräckligheten som ett svek mot mamman 

och barnet (Lindberg et al., 2007).  

4.2.6. Upplevelser av utanförskap  

Begreppen “outsider”, “åskådare” och “besökare” som förekom i artiklarna har här 

sammanförts under subkategorin ”utanförskap”. Några pappor beskrev hur de kände sig 

utanför på grund av att de stod utanför händelsernas centrum och endast observerade vad som 

hände deras barn på avdelningen (Lundqvist et al., 2007). Hos många föräldrar orsakades 

känslan av utanförskap av att de kände sig som gäster på avdelningen eftersom de upplevde 

att de förväntades bete sig på ett visst sätt (Watson, 2011). För några mammor var utanförskap 

den första reaktionen efter barnets födelse. Den första tiden kände de sig som åskådare, men 

så snart de lärde sig tillgodose några av barnets mest basala behov kände de sig som föräldrar. 

Känslan av utanförskap grundades även i att flera mammor var passiva på avdelningen, det 

vill säga att de endast stod vid sidan om och iakttog omvårdnaden (Heermann et al., 2005).   

4.2.7. Upplevelser av delaktighet och kontroll 

Det var komplicerat för föräldrarna att känna delaktighet i vården på avdelningen (Flacking et 

al., 2005; Heermann et al., 2005; Jackson et al., 2003; Lindberg et al., 2007; Lundqvist et al, 

2007). Papporna i en studie tyckte inte att de kunde delta i omvårdnaden och beslutstagandet 

angående sitt barn så mycket som de ville. Det var svårt för papporna att behöva lämna över 

beslutstagandet till andra med mer kunskap, men de satte barnets bästa i första hand (Lindberg 

et al., 2007). Andra pappor kände att personalen bjöd in dem till att delta i omvårdnaden, men 

de fick ändå inte delta i beslutstagandet kring barnets vård (Lundqvist et al, 2007). Vissa 

mammor ville vara med i omvårdnaden, men väntade tills sjuksköterskorna frågade om de 

ville delta (Heermann et al., 2005). Följande citat visar på dilemmat: 

 
Some nurses come in and just do everything and don’t ask if you want to do anything. So unless the 

nurse specifically asks, ’Do you want to do this?’ I didn’t feel it was my place to ask if I could do that. 

It’s nice when they say, ‘Do you want to learn?’ 

(Heermann et al., 2005, s. 179) 
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En mamma förklarade att hon inte klarade av att hantera situationen och hade därför 

svårigheter att delta i omvårdnaden av sitt barn. Vissa mammor uttryckte ett behov av en aktiv 

roll i omvårdnaden (Jackson et al., 2003). Då barnen växte och deras tillstånd stabiliserades 

tyckte mammorna att det blev enklare att anta en aktivt deltagande roll i omvårdnaden 

(Flacking et al., 2005; Heermann et al., 2005). 

 

Det var även komplicerat för de prematurfödda barnens föräldrar att känna kontroll över den 

nya situationen på neonatalavdelningen (Flacking et al., 2008; Lindberg et al., 2007). Att få 

vara delaktig i omvårdnaden av barnet medförde att papporna i en studie kände att de hade 

kontroll. Då de uteslöts från omvårdnaden och då de var tvungna att lämna avdelningen 

upplevde de förlust av kontroll. Många pappor ville ha kontroll över sitt barns situation och 

ansåg att de hade rätt att få veta vad som hände med deras barn (Lindberg et al., 2007). För en 

del mammor betydde den känslomässigt påfrestande situationen som prematurfödseln innebar 

att de hade svårt att ta kontroll över situationen (Flacking et al., 2008).  

 

4.3. Upplevelser av vårdpersonalen 

4.3.1. Upplevelser av stöd  

Föräldrarna hade både positiva och negativa erfarenheter av vårdpersonalens stöd under tiden 

på neonatalavdelningen (Chang Lee et al., 2008; Flacking et al., 2005; Lindberg et al., 2007; 

Lindberg & Öhrling, 2008; Lundqvist et al., 2007). Enligt Flacking et al. (2005) beskrev vissa 

mammor relationen till vårdpersonalen som en tillfällig ersättning för familj och vänner, 

eftersom vårdpersonalen bättre kunde förstå deras situation. Mammorna betonade vikten av 

att vårdpersonalen kunde se det prematurfödda barnet som det starka och hälsosamma barn 

som det var och på så vis ge dem bättre stöd. Vissa mammor beskrev att en del av 

vårdpersonalen uppmuntrade dem att delta i omvårdnaden, vilket stärkte tilliten till deras egen 

förmåga. Andra ur vårdpersonalen nekade dem att delta och medförde på så vis att föräldrarna 

tvivlade på sin förmåga (Flacking et al., 2005). En studie visade att mammorna var mycket 

nöjda med stödet från vårdpersonalen. Mammorna uppgav att stödet var nödvändigt för att 

hjälpa dem att utveckla moderskapet och anta föräldrarollen under tiden på 

neonatalavdelningen (Chang Lee et al., 2008). Att känna stöd och få tillfälle att prata med 

personalen minskade vissa mammors oro då de kände att barnet togs väl om hand av 

personalen (Lindberg & Öhrling, 2008).  Pappor uppskattade tiden vårdpersonalen spenderade 

med dem för att hjälpa dem att förstå och hantera sina kaotiska känslor. De beskrev vikten av 

att få stöd, inte bara av vänner och familj, utan också av vårdpersonalen. Vårdpersonalens 

engagemang och uppmuntran var viktig för pappornas strävan efter att leva i nuet (Lundqvist 

et al., 2007). Flera pappor uttryckte ett behov av att få prata med vårdpersonalen för att få stöd 

i sin situation. Vissa upplevde att vårdpersonalen inte hade tillräckligt med tid för dem, andra 

upplevde att den tid som vårdpersonalen gav dem var betydelsefull (Lindberg et al., 2007).  

4.3.2. Upplevelser av att få information  

Mammorna i en studie tyckte att det var viktigt att få information som var anpassad efter 

deras individuella upplevelse och situation. Det var viktigt att någon ur vårdpersonalen visade 

och förklarade hur de skulle ta hand om sitt barn på ett säkert sätt (Lindberg & Öhrling, 

2008). En del pappor ville ha öppen och ärlig information av vårdpersonalen. Den information 

som fanns tillgänglig var inte alltid lätt att förstå på grund av oron för mamman och barnet. 

Ibland gavs för mycket information och papporna uttryckte vikten av att få information vid 

lämplig tidpunkt (Lindberg et al., 2007).   
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5. DISKUSSION  
 

5.1.Metoddiskussion 

Databaserna, där artikelsökningarna genomfördes, valdes ut eftersom de innehåller artiklar 

inom ämnena omvårdnad samt medicinsk- och psykologisk forskning (Forsberg & 

Wengström, 2008). Eftersom sökning genomfördes i PubMed kunde Medline exkluderas då 

båda databaserna innehåller samma artiklar, men de publiceras i PubMed först (Forsberg & 

Wengström, 2008). På grund av att artikelomfånget efter databassökningarna var otillräckligt 

genomfördes en manuell sökning. Tack vare den manuella sökningen hittades tillräckligt 

många artiklar och den kan därför ses som ett nödvändigt komplement till databassökningen. 

Risken finns emellertid att relevanta artiklar har missats eftersom inte alla artiklarnas 

referenslistor har granskats, men eftersom författarna till litteraturstudien hade en 

tidsbegränsning så togs den risken.  

 

Ämnesorden bidrog till att sökresultatet fick en ökad tillförlitlighet då databasernas korrekta 

sökord på så vis används (Willman et al., 2006). På grund av att antalet träffar i databaserna 

inte var tillfredsställande vid sökningen med ämnesorden genomfördes en kompletterande 

fritextsökning, vilket visade sig vara lönsamt. Årtalsbegränsning sattes på grund av intresset 

för nyare forskning. Författarna till litteraturstudien är emellertid medvetna om att upplevelser 

inte alltid förändras över tid. På grund av det otillfredsställande antalet artiklar efter 

databassökningen kunde årtalsbegränsningen ha breddats för att få ett större sökresultat. Den 

manuella sökningen hade på så vis kunnat undvikas. Språkbegränsning genomfördes med 

anledning av bristande kunskaper i andra språk.  

 

Sökstrategin samt inklusions- och exklusionskriterier användes för att finna relevanta artiklar 

som svarade på syftet. Författarna till litteraturstudien valde att fokusera på föräldrars 

upplevelser under vårdtiden på neonatalavdelningen och inte efter utskrivningen, eftersom det 

är mer relevant sett ur ett omvårdnadsperspektiv samt mer intressant för sjuksköterskan. 

Orsaken till exkluderingen av artiklar med prematurfödda barn i palliativt tillstånd kan 

försvaras med att syftet med studien var att studera allmänna upplevelser i samband med en 

prematurfödsel och inte att studera föräldrars upplevelser av att ha ett barn i palliativt 

tillstånd. Det kan emellertid ha varit intressant att ta med artiklar som berörde prematurfödda 

barn i ett palliativt tillstånd för att få en djupare förståelse för föräldrars olika upplevelser. 

Beslutet att bara inkludera kvalitativa artiklar anses i efterhand ha varit klokt. Resultatet har 

på så vis fått ett bredare perspektiv då den kvalitativa ansatsen avser att ge en djupare 

förståelse för människans upplevelser genom intervjuer och dialoger (Willman et al., 2006). 

En nackdel med beslutet är att relevant kvantitativ forskning kan ha missats. Ingen 

avgränsning gjordes gällande vilket land artiklarna genomförts i, vilket innebär att artiklar 

från hela världen inkluderades. Möjligtvis har litteraturstudien tack vare det fått en nyanserad 

bild av föräldrars upplevelser, vilket i så fall kan ses som positivt. Tio av elva studier var 

emellertid genomförda i västvärlden så resultatet har troligtvis främst präglats av upplevelser 

hos föräldrar i västländer. Beslutet att exkludera artiklar där föräldrarna eller barnen hade en 

specifik sjukdom eller diagnos försvaras med att litteraturstudiens resultat då kunde ha blivit 

för inriktat på just de sjukdomarna eller diagnoserna, vilket ville undvikas. Av samma 

anledning exkluderades artiklar som berörde föräldrars upplevelser av att utöva 

kängurumetoden, det vill säga för att undvika en för smal inriktning.  
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I artikelgranskningarna framkom att samtliga artiklar hade vetenskaplig kvalitet med 

varierande styrka. De flesta artiklarna beskrev urvalsförfarande, undersökningsgrupp och 

analysmetod på ett översiktligt och tydligt vis. Artiklarnas resultat svarade på syftena samt 

ansågs trovärdiga och pålitliga eftersom vetenskapliga källor och citat använts för att stärka 

innehållet. Den artikel som saknade etiskt godkännande ansågs trots det ha etiskt stöd 

eftersom studiedeltagarna fick lämna ett informerat samtycke till deltagandet i studien. 

Litteraturstudiens författare ansåg dessutom att inget i artikeln stridit mot etiska riktlinjer.  

 

I några av artiklarna hade intervjuerna med föräldrarna genomförts en tid efter utskrivning 

från avdelningen. Risken finns att den tid som då passerat kan ha påverkat föräldrarnas syn på 

vistelsen på avdelningen. De kan ha glömt upplevelser eller minnas annorlunda, vilket kan ha 

påverkat artiklarnas resultat. 

 

Vid dataanalysen lästes artiklarna igenom enskilt för att författarna inte skulle påverka 

varandra. Artiklarna diskuterades sedan tillsammans för att uppnå en gemensam, 

övergripande förståelse för varje artikel. Först kodades meningsenheterna på datorn, vilket 

upplevdes som rörigt och det var svårt att bilda sig en uppfattning om innehållet. Istället 

kodades meningsenheterna på post-it lappar. Arbetssättet gav en bra överblick av innehållet 

och det var enklare att sammanställa resultatet. Under arbetets gång lästes artiklarna igenom 

upprepade gånger för att inget viktigt skulle förbises. Citat infogades i litteraturstudiens 

resultat för att stärka trovärdigheten. Innehållsanalys som låg som grund för analysmetoden 

visade sig fungera väl. Det bidrog till att analysen genomfördes grundligt och i flera steg, 

vilket medförde till att resultatets kategorier och subkategorier blev noggrant utarbetade.  

 

5.2.Resultatdiskussion 

Litteraturstudiens resultat beskriver vilka upplevelser föräldrar till prematurfödda barn har i 

samband med vårdtiden på neonatalavdelningen. Det förekom många olika upplevelser hos 

föräldrarna i artiklarna, men vissa upplevelser förekom endast i enstaka artiklar och kunde 

inte sammanföras med övriga. De ansågs därför inte tillräckligt centrala för att tas med i 

resultatet. Andra upplevelser identifierades däremot upprepade gånger och kunde på så vis 

stärka varandra och visa på samband, vilket medförde att de innefattades i resultatet.  

5.2.1. Föräldrars upplevda känslor 

Resultatet visar att föräldrarnas upplevda känslor var övervägande negativa. De negativa 

känslorna som dominerade bland både mammor och pappor var ångest, rädsla, oro och 

osäkerhet. Risken att förlora barnet samt ovissheten om barnets framtid gav ofta upphov till 

känslorna (Hollywood & Hollywood, 2010; Jackson et al., 2003; Lindberg et al., 2007; 

Lindberg & Öhrling, 2008; Watson, 2011). Många föräldrar vågade inte röra vid eller hålla 

sitt barn på grund av rädslan för att skada det, vilket också gav upphov till negativa känslor 

(Chang Lee et al., 2009; Fegran et al., 2008; Lindberg & Öhrling, 2008). Enligt författarna är 

det på sätt och vis förståeligt att de negativa känslorna dominerar eftersom en prematurfödsel 

är en plötslig och påfrestande händelse som innebär en stor omställning för föräldrarna. 

Givetvis är det skrämmande och ångestfyllt att inte veta om det prematurfödda barnet kommer 

att överleva eller påverkas i livet. Det kan emellertid tänkas att de negativa känslorna har fått 

mer uppmärksamhet under intervjuerna eftersom föräldrarna befinner sig i en svår situation 

där negativa känslorna upptar mycket av deras tankar, vilket litteraturstudiens resultat har 

visat. Författarna tror att positiva känslor lätt hamnar i skymundan och att föräldrarna är i 

större behov av att prata om de negativa känslorna. Författarna tror även att artikelförfattarna 

medvetet kan ha valt att lägga fokus på föräldrarnas negativa upplevelser då de kan vara 

svårare för sjuksköterskan att bemöta. 
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Resultat visar att de positiva känslorna dröjde till dess att barnets tillstånd stabiliserats och 

föräldrarna vågade tillåta sig att känna glädje (Lundqvist et al., 2007). Enligt Lindberg et al. 

(2007) beskrevs den svåra upplevelsen av att få ett prematurfött barn trots allt som glädjerik. 

Författarna kan förstå att föräldrarna inte vågar uttrycka sin glädje över barnet för tidigt med 

tanke på dess ovissa framtid. Kanske är det ett sätt att förbereda sig på en eventuell förlust av 

barnet eller ett försök att minska den sorg och förtvivlan som det skulle innebära att förlora 

barnet.  

 

Resultatet kan tolkas som att föräldrarna hamnar i en krissituation då de får ett prematurfött 

barn. Enligt Stjernqvist (1999) kan en krissituation bero på barnets ovissa framtid. Föräldrarna 

har inte hunnit förbereda sig för barnet och tvingas efter barnets födelse att leva i ständig oro 

för framtiden. Cullberg (2006) delar in krisreaktionen i fyra faser. Den första fasen, 

chockfasen, varar från ett ögonblick upp till några dygn. Personen håller under tiden 

verkligheten ifrån sig eftersom denne inte vet hur den ska ta in det som har hänt. Författarna 

har i resultatet sett att föräldrarna upplever den första tiden efter prematurfödseln som 

overklig, vilket kan kopplas till Cullbergs chockfas. Föräldrarna beskrev att det kändes som 

att leva i en bubbla och de tappade tid- och rumsuppfattning (Flacking et al., 2006; Lundqvist 

et al., 2007). Även Stjernqvist (1999) menar att overklighetskänslor förekommer hos föräldrar 

till prematurfödda barn. För kvinnor som föder för tidigt tar det oftast ett par dagar innan de 

förstår att barnet är deras. Nästa fas, reaktionsfasen, inträffar då den drabbade börjar inse vad 

som har skett (Cullberg, 2006). Författarna har funnit att föräldrarna efter en tid började 

acceptera det som hänt. Verkligheten kom ikapp dem och de förstod att de blivit föräldrar 

(Chang Lee et al., 2008; Lindberg & Öhrling, 2008; Lundqvist et al., 2007). Cullberg (2006) 

beskriver ytterligare två faser, bearbetningsfasen och nyorienteringsfasen. Eftersom de 

faserna inträder ett halvår till ett år efter traumat diskuteras inte dessa då de inte är relevanta 

för studiens syfte. 

5.2.2. Upplevelser av föräldraskapet 

Många föräldrar upplevde svårigheter att utveckla sin föräldraroll under vårdtiden på 

neonatalavdelningen. En anledning var att föräldrarna kände att barnet inte tillhörde dem utan 

vårdpersonalen (Heermann et al., 2005) och de kände att de var tvungna att fråga personalen 

om lov när de ville delta i omvårdnaden (Heermann et al., 2005; Lindberg & Öhrling, 2008; 

Watson, 2011). Wigert, Johansson, Berg och Hellström (2006) undersökte mammors 

upplevelser då deras nyfödda barn vårdades på neonatalavdelning. Resultatet visade att 

mammorna upplevde att barnet tillhörde vårdpersonalen på grund av deras expertis och 

mammorna kände sig ovälkomna på avdelningen. Författarna till litteraturstudien anser att 

resultatet stärker ovanstående resultat från litteraturstudien eftersom mammors upplevelser av 

vårdpersonalen borde vara densamma oavsett om barnet är prematurfött eller inte.  

 

Även miljön på neonatalavdelningen med den medicinsktekniska utrustningen medförde 

svårigheter för föräldrarna att utveckla rollen som förälder (Chang Lee et al., 2008). Jamsa 

och Jamsa (1998, refererad i McGrath, 2003) skriver att föräldrar ofta tycker att den 

medicinsktekniska miljön på neonatalavdelningen är skrämmande. Osäkerheten hindrar 

interaktionen med barnet vilket fördröjer föräldrarnas förmåga att utveckla föräldraskapet 

(Jamsa & Jamsa, 1998, refererad i McGrath, 2003). Författarna till litteraturstudien förvånas 

inte av att föräldrarna upplever så här. Att inte ha eget ansvar för sitt barn och att inte alltid 

veta vad som är bäst för barnet tror författarna kan bidra till att föräldrarna omedvetet antar en 

passiv roll och låter vårdpersonalen ta hand om barnet. Många föräldrar har kanske själva 

aldrig varit på sjukhus och när deras barn måste vårdas på sjukhus under en längre tid hamnar 

de i en ny och skrämmande miljö, vilket kan försvåra utvecklingen av föräldrarollen. 
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Författarna tror även att det kan vara påfrestande att inte förstå de behandlingar som barnet 

genomgår. Det kan i sin tur det leda till känslor av hjälplöshet, maktlöshet och otillräcklighet, 

som framkom i resultatet. Stjernqvist (1999) menar att miljön på en intensivvårdsavdelning är 

jobbig eftersom det krävs mycket av föräldrarna för att orka vara där då döden gör sig påmind 

genom att alla barn på avdelningen faktiskt inte överlever.  

 

Resultatet pekar på att det var svårt för föräldrarna att knyta an till det prematurfödda barnet 

på neonatalavdelningen med anledning av deras rädsla för att barnet inte skulle överleva 

(Flacking et al., 2007).  Svårigheterna att knyta an till barnet resulterade i att mammorna 

kände sig som dåliga föräldrar (Heermann et al., 2005). Enligt McGrath (2003) börjar 

anknytningsprocessen mellan barn och förälder vanligtvis så snart barnet är fött. Med ett sjukt 

och/eller prematurfött barn blir processen försenad fram till dess att föräldrarna kan få 

ögonkontakt med och börja röra sitt barn. Saugstad (1999) skriver också att föräldrar ofta har 

svårt att knyta an till sitt barn på grund av rädslan att förlora det. Han menar dock att den 

tidiga kontakten med barnet är mycket viktig för att föräldrarnas förmåga att ta hand om det 

senare i livet inte ska påverkas. Saugstad påstår vidare att det har visats att det prematurfödda 

barnet behöver närhet för att dess chanser att tillfriskna ska öka. Stjernqvist (1999) menar att 

anknytningsprocessen mellan föräldrar och barn försvåras av att föräldrarna aldrig får vara 

ifred med sitt barn på neonatalavdelningen. Författarna till litteraturstudien anser att det är 

viktigt att sjuksköterskan är lyhörd och visar förståelse för föräldrarnas behov av egentid med 

sitt barn. Det är därför viktigt att sjuksköterskan planerar omvårdnaden av barnet så att hon 

eller han inte behöver störa de betydelsefulla familjestunderna i onödan. Utifrån 

litteraturstudiens resultat förstås vikten av att sjuksköterskan bör uppmuntra föräldrarna att 

vara med sitt barn så ofta som möjligt samt delta i omvårdnaden för att underlätta 

anknytningen och stärka deras känsla av att barnet tillhör dem. Enligt McGrath (2003) så 

behöver föräldrar till prematurfödda barn tid att sörja förlusten av det ”perfekta” barnet innan 

de kan påbörja anknytningen. Författarna till litteraturstudien håller med och tror det är viktigt 

att föräldrarna får tid att vänja sig vid den annorlunda situationen som inte blev som de tänkt 

sig.  

 

Vikten av det tidiga samspelet och anknytningsprocessen mellan barn och förälder har även 

påvisats av den engelske psykoanalytikern John Bowlby. Bowlby satte grunden för 

anknytningsteorin, en teori som handlar om betydelsen av nära känslomässiga relationer 

(Havnesköld & Risholm Mothander, 2009). Utgångspunkten i teorin är att ett barn är i behov 

av närhet till sin mamma eller pappa, där båda känner tillfredsställelse och glädje. Barnet 

behöver närheten för att kunna utvecklas och upprätthålla en väl fungerande psykisk hälsa 

(Perris, 1996).  

 

Resultatet visar att papporna upplevde hinder i utvecklingen av sitt faderskap. Dels medförde 

pappornas arbete att de inte kunde spendera så mycket tid som de önskade på 

neonatalavdelningen. Dels kände de sig bortprioriterade av vårdpersonalen eftersom mer 

uppmärksamhet lades på mammorna (Hollywood & Hollywood, 2010). Båda föräldrarna har 

lika stor betydelse i föräldraskapet och ska behandlas på samma villkor, vilket framgår i 

Hälso- och sjukvårdslag (1982:763) där det fastslås att vården ska ges med respekt för alla 

människors lika värde. Författarna tror att pappornas arbete medför att mammorna har större 

möjlighet att lära känna barnet. Att mammor ofta ses som den primära vårdgivaren tror 

författarna kan bero på att det är mer vanligt att mammorna stannar hos barnet på sjukhuset 

när papporna återgår till arbetet.  
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5.2.3. Upplevelser av vårdpersonalen 

I resultatet framkommer att många föräldrar hade positiva erfarenheter av stödet från 

vårdpersonalen. En del mammorna kunde tack vare vårdpersonalens stöd stärka sin 

föräldraroll och tilliten till den egna förmågan (Chang Lee et al., 2008; Flacking et al., 2005). 

Vissa pappor ansåg att vårdpersonalens stöd hjälpte dem att hantera sina känslor bättre 

(Lundqvist et al., 2007) och de tyckte att det var viktigt att få prata med vårdpersonalen 

(Lindberg et al., 2007). Mok och Leung (2006) undersökte upplevelserna av stödet från 

sjuksköterskor hos mammor till prematurfödda barn. Artikelns resultat visade att mammorna 

ansåg att stödet från sjuksköterskorna var viktigt för dem. Det viktigaste stödet gällde att få 

delta i omvårdnaden. Stöd i form av kommunikation, information, emotionell stöttning, 

bekräftelse och uppmuntran var också av stor betydelse. Författarna till litteraturstudien tror 

att stöd från vårdpersonalen har stor betydelse för hur föräldrarna mår och att deras 

självförtroende kan påverkas av det stöd som ges. Om rätt stöd ges så kan föräldrarnas 

förmåga att ta initiativ på neonatalavdelningen stärkas och de kan på så vis öka tron på sig 

själva. Författarna tror att det kan leda till att föräldrarna blir trygga i sig själva, både under 

vistelsen på avdelningen samt efter utskrivning. Forskning visar att ett av målen för 

vårdpersonalen är att föräldrarna, trots sin oro och osäkerhet, ska känna att personalen finns 

där för just deras barn. De ska också veta att det är de som är barnets föräldrar och att barnet 

är deras (Saugstad, 1999). När föräldrarna blir respekterade av vårdpersonalen, får möjlighet 

att delta i omvårdnaden, ges öppen och ärlig information samt uppnår en känsla av kontroll 

kan deras tilltro till den egna förmågan stärkas (McGrath, 2003).  

6. SLUTSATS 
 

Att få ett prematurfött barn är en omvälvande och påfrestande händelse för föräldrarna. 

Resultatet i litteraturstudien visar att föräldrarna upplever en stor variation av känslor. 

Känslorna domineras av overklighetskänslor, oro, osäkerhet, ångest och rädsla, men även 

positiva känslor så som glädje och entusiasm upplevs. Föräldrarna upplever sitt föräldraskap 

och stödet från vårdpersonalen på många olika vis. Det är svårt att anta föräldrarollen och 

knyta an till barnet på neonatalavdelningen. Otillräcklighet och utanförskap är två centrala 

upplevelser under tiden på avdelningen. Stödet från vårdpersonalen anses betydelsefullt för 

föräldrarna i hanteringen av den nya situationen. Sjuksköterskan bör vara medveten om att 

föräldrar till prematurfödda barn reagerar olika och de måste därför bemötas utifrån sina 

individuella upplevelser och situation.  

7. KLINISKA IMPLIKATIONER  
 

Föräldrar till för tidigt födda barn tvingas på grund av sitt barns osäkra tillstånd att vistas 

långa perioder på neonatalavdelningen. Föräldrarna ska vara nöjda med vårdtiden samt känna 

att de haft möjlighet att delta i omvårdnaden och fått lära känna sitt barn. Detta medför att de 

kan komma hem från neonatalavdelningen och känna sig trygga som föräldrar. På 

neonatalavdelningen arbetar både sjuksköterskor med specialistutbildning och 

allmänsjuksköterskor, vilka alla möter föräldrarna. Kunskap om föräldrarnas upplevelser i 

samband med vårdtiden på neonatalavdelningen behövs för att öka sjuksköterskornas 

medvetenhet kring ämnet samt för att öka deras förmåga att möta föräldrarnas olika 

upplevelser. Förståelse för att föräldrarna upplever känslor som otillräcklighet och 

utanförskap under vårdtiden är viktig för att sjuksköterskan ska kunna arbeta för att motverka 



 

18 
 

att känslorna uppstår. Sjuksköterskors insikt om föräldrarnas upplevelser skapar även goda 

förutsättningar att förbättra den familjefokuserade omvårdnaden genom att de, parallellt med 

omvårdnaden av det prematurfödda barnet, kan ge föräldrarna stöd att hantera situationen och 

sina upplevelser.  

8. FORTSATT FORSKNING  
 

Mycket forskning har genomförts på upplevelser hos föräldrar till prematurfödda barn i 

samband med vårdtiden på neonatalavdelningen. Forskning är emellertid alltid viktigt 

eftersom hälso- och sjukvården ska bygga på vetenskap och evidensbaserad kunskap. Ny 

forskning efterfrågas då vården ständigt utvecklas. Föräldrar upplever ofta otillräcklighet och 

utanförskap under vårdtiden på neonatalavdelningen och stödet från sjuksköterskorna är 

mycket betydelsefullt då det påverkar hur föräldrarna upplever vårdtiden. Upplevelser av 

otillräcklighet och utanförskap förekom frekvent i litteraturstudiens artiklar och därför kan det 

vara intressant med mer forskning inom området. Författarna till litteraturstudien föreslår att 

mer forskning bör genomföras på hur stödet från vårdpersonalen kan förbättras för att 

förebygga föräldrarnas upplevelser av otillräcklighet och utanförskap.  
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maktlöshet då de kände att de 

inte kunde påverka barnets 

situation. Många mammor 

tyckte det var svårt att känna 

sig som en mamma och som 

en familj under tiden på 

neonatalavdelningen. 

Mammorna upplevde att det 

var svårt att se sig som 

mamma till barnet och som 

att barnet ”tillhörde” 

vårdpersonalen. Ju mer tid 

mammorna spenderade med 

sitt barn, desto mer kände de 

att barnet var deras. 

Mammorna tyckte att det var 

svårt att knyta an till sitt barn 

på avdelningen. Då barnen 

växte och deras tillstånd 

stabiliserades tyckte 

mammorna att det blev 

enklare att anta en aktivt 

deltagande roll i 

omvårdnaden. 
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Författare 

Artikelns titel, 

tidskrift, land 

Syfte Design Värdering Resultat  

Hollywood, M. & 

Hollywood, E. (2010). 

 

The lived experiences 

of fathers of a 

premature baby on a 

neonatal intensive care 

unit.  

 

Journal of Neonatal 

Nursing, 17(1), 32-40.  

 

Irland 

 

Undersöka 

upplevelserna hos 

pappor till för tidigt 

födda barn på en 

neonatalavdelning 

samt att öka 

medvetenheten hos 

vårdpersonal vad 

gäller behoven hos 

pappor vars barn 

vårdas på 

neonatalavdelningen.  

Design/metod: 

Kvalitativ design.  

Population: 

Inklusionskriterier: Pappor till för tidigt födda 

barn, fött mellan graviditetsvecka 24 och 30. Vid 

tidpunkt för intervjun skulle barnet vara mellan 34 

och 42 veckor gamalt och inlagt på 

neonatalavdelning. 

Exklusionskriterier: Redovisas ej. 

Urvalsförfarande: 
Strategiskt urval. 

Slutlig studiegrupp: 

Fem pappor. 

Datainsamlingsmetod: 

Intervjuer som spelades in. 

Analysmetod: 

Fenomenologisk metod.  

 

Styrkor: 

- Citat och källor 

stärker 

trovärdigheten. 

- Resultatet svarar på 

syftet.  

 

Svaghet: 

- Resultat och 

diskussion förs under 

samma rubrik. 

- Bristfällig 

beskrivning av 

undersökningsgrupp. 

- Liten urvalsgrupp.  

- Ingen diskussion 

kring klinisk 

relevans. 

 

Att se sitt barn i kuvösen och 

inte kunna göra någonting för 

det medförde att papporna 

kände hjälplöshet. Papporna 

kände rädsla för barnets 

ovissa framtid. Att befinna 

sig på neonatalavdelningen 

framkallade ångest. En pappa 

uttryckte besvikelse över att 

över att inte bli behandlad på 

samma villkor som mamman. 

Papporna ville spendera mer 

tid på neonatalavdelningen 

men deras arbete gjorde detta 

svårt.  
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Författare 

Artikelns titel, 

tidskrift, land 

Syfte Design Värdering Resultat  

Jackson, K., Ternstedt, 

B-M. & Schollin, J. 

(2003). 

 

From alienation to 

familiarity: Experiences 

of mothers and fathers 

of preterm infants.  

 

Journal Of Advanced 

Nursing, 43(2), 210-

129.  

 

Sverige   

Studera hur mammor 

och pappor till för 

tidigt födda barn 

beskriver sina 

upplevelser av 

föräldraskapet under 

barnets första arton 

månader i livet.  

Design/metod: 

Kvalitativ ansats.  

Population: 

Inklusionskriterier: Svensktalande föräldrar 

bosatta i sjukhusets närområde. Barnen skulle 

vara födda före vecka 34. En neonatalläkare skulle 

bedöma att barnen hade god överlevnadschans då 

de var en vecka gamla.  

Exklusionskriterier: Föräldrar till barn med 

medfödda defekter eller kromosomavvikelser. 

Urvalsförfarande: 

Konsekutivt urval  

Slutlig studiegrupp: 

Sju föräldrapar mellan 28-39 år. 

Datainsamlingsmetod: 
Berättande intervjuer med öppna frågor. 

Föräldrarna intervjuades i par. Varje intervju 

baserades på föregående intervju. Intervjuerna 

spelades in. 

Analysmetod: 

Fenomenologisk metod.   

Styrkor: 

- Analysen lästes 

igenom av två av 

artikelförfattarna, 

vilket ökar 

pålitligheten.  

- Tydligt beskriven 

analysprocess i 

tabellform. 

- Citat och källor 

stärker 

trovärdigheten. 

- Resultatet svarar på 

syftet.  

 

Svagheter: 

- Föräldrarna kan ha 

påverkat varandras 

berättelser eftersom 

de intervjuades 

tillsammans.  

- Konsekutivt urval, 

vilket är en form av 

bekvämlighetsurval, 

ger risk för 

urvalsbias. 

Föräldrarna upplevde oro och 

rädsla över att förlora barnet. 

Mammorna upplevde 

osäkerhet över vad som 

förväntades av dem på 

avdelningen samt 

ambivalenta känslor över 

föräldraskapet. Mammorna 

kände glädje över barnet och 

var positiva inför framtiden. 

Upplevelsen av att barnet 

tillhörde vårdpersonalen 

uttrycktes.  

Papporna upplevde det svårt 

att knyta an till sitt barn. 

Vändpunkten kom då de 

kände sig trygga nog att hålla 

barnet.  
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Författare 

Artikelns titel, 

tidskrift, land 

Syfte Design Värdering Resultat  

Lindberg, B., Axelsson, 

K. & Öhrling, K. 

(2007). 

 

The birth of premature 

infants: Experiences 

from the fathers’ 

perspective. 

 

Journal of Neonatal 

Nursing, 13(4), 142-

149. 

 

Sverige 

 

 

 

 

 

Beskriva 

upplevelserna av att få 

ett för tidigt fött barn, 

sett ur pappornas 

perspektiv 

Design/metod: 

Kvalitativ ansats. 

Population: 

Inklusionskriterier: Pappor till barn födda före 

graviditetsvecka 36 och som vårdades på 

neonatalavdelning. 

Exklusionskriterier: Redovisas ej. 

Urvalsförfarande: 

Redovisas ej. Papporna valdes ut av 

avdelningschefen.  

Slutlig studiegrupp: 

Åtta pappor mellan 22-37 år. Alla pappor levde 

tillsammans med respektive barns mamma. 

Datainsamlingsmetod: 

Berättande intervjuer med öppna frågor som 

spelades in. 

Analysmetod: 

Innehållsanalys.   

Styrkor: 

- Alla 

artikelförfattarna 

läste igenom 

intervjuerna enskilt, 

vilket stärker 

pålitligheten. 

- Citat och källor 

stärker 

trovärdigheten. 

- Resultatet stärker  

syftet. 

- Väl beskrivet 

fältarbete och 

undersökningsgrupp. 

 

Svagheter: 

- Urvalsförfarandet 

redovisas ej. 

- Papporna valdes ut 

av avdelningschefen 

vilket ger risk för 

urvalsbias.  

 

Papporna upplevde oro och 

osäkerhet då de blev 

exkluderade från 

omvårdnaden av barnet. Att 

få ett prematurfött barn var 

en ångestfylld upplevelse. De 

kände rädsla över barnets 

ovissa framtid och 

överlevnad. Det var en 

glädjerik upplevelse att bli 

pappa. Papporna kände att 

barnet inte var deras utan 

tillhörde vårdpersonalen 

eftersom de var tvungna att 

fråga om lov gällande sitt 

barn. Flera pappor uttryckte 

ett behov av att få prata med 

vårdpersonalen för att få stöd 

i sin situation.  
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Författare 

Artikelns titel, 

tidskrift, land 

Syfte Design Värdering Resultat  

Lindberg, B. & Öhrling, 

K. (2008). 

 

Experiences of having a 

prematurely born infant 

from the perspective of 

mothers in northern 

Sweden. 

 

The International 

Journal of Circumpolar 

Health, 65(5), 461-471. 

 

Sverige 

Beskriva mammors 

upplevelser av att ha 

ett prematurfött barn, 

med fokus på själva 

födelsen och tiden 

direkt efteråt. 

Design/metod: 

Kvalitativ ansats med beskrivande design.  

Population: 

Inklusionskriterier: Mammor till barn födda före 

graviditetsvecka 36 som vårdats på 

neonatalavdelning ungefär tre år tidigare.  

Exklusionskriterier: Inga exklusionskriterier 

fanns. 

Urvalsförfarande: 

Strategiskt urval. 

Slutlig studiegrupp: 

Sex mammor mellan 25-35 år. Alla mammor 

utom en levde med respektive barns pappa. 

Datainsamlingsmetod: 

Berättande intervjuer med öppna frågor. 

Intervjuerna ägde rum ungefär tre år efter 

utskrivning från neonatalavdelningen och spelades 

in.  

Analysmetod: 

Innehållsanalys.   

Styrkor: 

- Urvalskriterier, 

undersökningsgrupp 

och fältarbete är 

tydligt beskrivet. 

- Den transkriberade 

texten lästes igenom 

av båda 

artikelförfattarna för 

att undersöka dess 

exakthet.  

- Citat och källor 

stärker 

trovärdigheten. 

- Resultatet svarar på 

syftet. 

 

Svagheter: 

- Liten 

undersökningsgrupp. 

- Eftersom 

intervjuerna gjorts tre 

år efter förlossningen 

kan resultatet ha 

påverkats. 

Mammorna upplevde oro, 

ångest och rädsla över att 

barnet skulle få bestående 

men eller inte överleva på 

grund av den prematura 

födseln. De var rädda att 

skada sitt barn då de höll 

honom eller henne. Att inte 

ha fått förbereda sig 

tillräckligt inför födseln 

medförde besvikelse och 

ledsamhet. Mammorna hade 

förväntningar på hur det 

skulle vara att bli mamma, 

men det blev annorlunda än 

förväntat. Eftersom 

mammorna behövde fråga 

om lov för att få delta i 

barnets omvårdnad kände de 

att barnet tillhörde 

vårdpersonalen. En del 

mammor upplevde 

skuldkänslor då de inte 

kunde vara både hemma och 

på neonatalavdelningen 

samtidigt.  
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Författare 

Artikelns titel, 

tidskrift, land 

Syfte Design Värdering Resultat  

Lundqvist, P., Westas 

Hellström, L. & 

Hallström, I. (2007).  

 

From distance toward 

proximity: Fathers lived 

experience of caring for 

their preterm infants.  

 

Journal of Pediatric 

Nursing, 22(6), 490-

497. 

 

Sverige 

Belysa pappors 

upplevelser av att ta 

hand om sitt för tidigt 

födda barn. 

Design/metod: 

Kvalitativ ansats med induktiv design.  

Population: 

Inklusionskriter: Pappor till för tidigt födda barn 

som vårdades på ett sjukhus i Sverige. Papporna 

skulle tala och förstå svenska.  

Exklusionskriterier: Pappor till barn med 

kromosomavvikelser eller andra medfödda 

defekter.  

Urvalsförfarande: 

Konsekutivt urval. 

Slutlig studiegrupp: 

13 pappor mellan 27-45 år.  

Datainsamlingsmetod: 

Enskilda intervjuer med öppna frågor. 

Intervjuerna ägde rum 1-3 månader efter barnets 

födelse och spelades in.  

Analysmetod: 

Hermeneutisk fenomenologisk metod.   

Styrkor: 

- Artikelförfattarna 

diskuterade 

underteman och 

teman tills de var 

överrens, vilket 

stärker pålitligheten.  

- Artikelförfattarnas 

förförståelse 

beskrevs för att 

minska risken för 

tolkningsbias.  

- Tydlig beskrivning 

av urval och 

fältarbete. 
- Resultatet svarar på 

syftet.  

- Källor och citat 

stärker 

trovärdigheten. 

- Risk för bias 

diskuterades. 

 

Svagheter: 
- Konsekutivt urval, 

vilket är en form av 

bekvämlighetsurval, 

ger risk för 

urvalsbias. 

Att få ett prematurfött barn 

dominerades av känslor av 

att leva utanför verkligheten. 

Papporna tappade tid – och 

rumsuppfattning efter att ha 

spenderat mycket tid på 

neonatalavdelningen. Det var 

skrämmande att se sitt barn i 

kuvösen, beroende av all 

teknisk utrustning. Papporna 

tyckte inte att de uppfyllde 

sin föräldraroll eftersom de 

inte kunde skydda sitt barn 

på grund av barnets tillstånd. 

Så snart barnets tillstånd 

stabiliserats kunde papporna 

känna glädje, entusiasm och 

en starkare framtidstro. 

Verkligheten började 

efterhand komma ikapp 

papporna då de insåg att 

barnet var deras. Deras 

ansvar för barnets vård 

ökade, vilket i sin tur stärkte 

faderskapet. Papporna 

upplevde utanförskap då de 

stod utanför händelsernas 

centrum.  
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Författare 

Artikelns titel, 

tidskrift, land 

Syfte Design Värdering Resultat  

Watson, G. (2011). 

 

Parental liminality: A 

way of understanding 

the early experiences of 

parents who have a very 

preterm infant. 

 

Journal of Clinical 

Nursing, 20(9-10), 

1462-1471.  

 

Storbritannien 

 

 

Undersöka de tidiga 

upplevelserna hos 

föräldrar som har ett 

mycket för tidigt fött 

barn. 

Design/metod: 

Kvalitativ ansats. 

Population: 

Inklusionskriterier: Alla föräldrar till barn födda 

före 30 fullgångna graviditetsveckor, som hade en 

födelsevikt <1500 gram, var inlagda på 

neonatalavdelningen samt kvalificerades för 

intensivvård.  

Exklusionskriterier: Redovisas ej. 

Urvalsförfarande: 

Strategiskt urval. 

Bortfall: 

Fyra föräldrar avböjde deltagande. 

Slutlig studiegrupp: 

Tio mammor och tio pappor mellan 22-40 år. 

Datainsamlingsmetod: 

Halvstrukturerade intervjuer. 

Analysmetod: 

Fenomenologisk metod. 

 

 

Styrkor: 

- Tydlig presentation 

av deltagarna i 

tabellform.  

- Citat och källor 

stärker 

trovärdigheten. 

- Resultatet svarar på 

syftet.  

 

Svagheter: 

- Bristfällig 

beskrivning av 

dataanalysen.  

 

 

Föräldrarna kände rädsla, 

ångest och osäkerhet över 

barnets överlevnad och att 

dess tillstånd skulle kunna 

ändras när som helst. På 

grund av all den oro som 

föräldrarna upplevde var det 

svårt för dem att ta in allt 

som pågick runt omkring. En 

känsla av utanförskap 

orsakades av att föräldrarna 

kände sig som gäster på 

avdelningen då de upplevde 

att de förväntades bete sig på 

ett visst sätt.  En del 

mammor kände att de var 

tvungna att fråga 

vårdpersonalen om lov för att 

hålla sitt barn. 


