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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Barn som föds före 37 fullgångna graviditetsveckor benämns prematura barn och 

har ökad risk för sjuklighet och dödlighet. De flesta prematura barn behöver vårdas på en 

neonatalavdelning. Föräldraskapet påverkas av den för tidiga födseln, barnets hälsa och 

vårdmiljön. För att främja föräldrarnas närhet till sitt barn och deras delaktighet i barnets 

omvårdnad kan sjuksköterskan erbjuda dem stöd och vägledning. Syfte: Att beskriva hur 

mödrar och fäder upplever att bli förälder till ett för tidigt fött barn som vårdas på neonatal-

avdelning. Metod: En litteraturstudie baserad på tio studier med kvalitativ forskningsansats. 

Analysen genomfördes utifrån likheter och skillnader i resultaten. Resultat: Resultatet 

presenteras i tre teman och subteman: Plötsligt förälder – Rädsla och chock, Skuldkänslor; 

Hinder på vägen till att bli förälder – Oro för barnet, Inte mitt barn, Barriärer i vårdmiljön; 

Vilja vara med sitt barn – Behov av stöd, Copingstrategier. Slutsats: Föräldrar till prematura 

barn upplever rädsla och chock till följd av den plötsliga födseln. Mödrar uttrycker 

skuldkänslor över att födseln skett för tidigt tydligare än fäder. Vårdmiljön på neonatal-

avdelningen innehåller barriärer mellan förälder och barn. Föräldrarnas största behov är att 

vara nära sitt barn och att få delta i omvårdnaden. Klinisk betydelse: Studiens resultat 

uppmärksammar föräldrarnas behov av att få stöd från sjuksköterskan. Resultatet kan 

tillämpas av sjuksköterskan för att ge stöd och vägledning till föräldrarna. Resultatet kan till 

viss del vara överförbart till andra områden inom barnsjukvård, för att uppmärksamma behov 

hos föräldrar till svårt sjuka barn. 

 

Nyckelord: föräldrar, prematur födsel, neonatalavdelning, upplevelse, omvårdnad. 

 

 

 



ABSTRACT 

Background: Infants born earlier than 37 completed weeks of pregnancy are defined as 

premature and have an increased risk of morbidity and mortality. Most premature infants need 

care in a neonatal intensive care unit (NICU). Parenting is affected by the premature birth, the 

child's health status and the hospital environment. Nurses can offer support and guidance to 

the parents in order to facilitate closeness between parent and child. Aim: To describe how 

mothers and fathers experience becoming a parent to a preterm infant in a NICU. Method: A 

general literature review based on ten qualitative studies. The analysis was based on the 

similarities and differences in the findings. Findings: The findings are presented as three 

themes and subthemes: Suddenly a parent – Fear and shock, Guilt; Obstacles to parenting – 

Concern for the child, Not my child, Barriers in the hospital environment; Desire to be with 

your child – Need of support, Coping strategies. Conclusion: Parents of premature infants 

experience fear and shock following the sudden birth. Mothers express more feelings of guilt 

due to the premature birth than fathers. Barriers between parent and child exist in the hospital 

environment. The main parental needs are to be close to their infant and to participate in the 

care of their infant. Clinical significance: The findings of the study illuminate the parents' 

need of receiving support from nurses. The results can be applied by nurses in order to provide 

support and guidance to the parents. Some of the findings can be transferred to other areas of 

children's health care, and thereby illuminate the needs of parents of critically ill children. 

 

Keywords: parents, premature birth, NICU, experience, nursing. 
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INLEDNING 

Ett för tidigt fött barn medför att föräldraskapet inte följer det förväntade 

händelseförloppet. De flesta barn som är för tidigt födda behöver vårdas på en 

neonatalavdelning. Vår erfarenhet av två svenska neonatalavdelningar har resulterat i 

reflektioner utifrån våra upplevelser och i en nyfikenhet kring vad det innebär att bli 

förälder till ett för tidigt fött barn. Att bli förälder omfattar att ta sig an föräldrarollen 

och att knyta an känslomässigt till sitt barn, processer vilka kan påverkas av vårdmiljön 

och vårdpersonalen på neonatalavdelning. Genom att undersöka föräldrarnas 

upplevelser kan förståelsen för deras situation främjas och deras behov synliggöras. Att 

vara förälder har ett moders- och fadersperspektiv; båda har inkluderats för att kunna 

beskriva föräldraupplevelsen i sin helhet. 
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BAKGRUND 

Att bli förälder  

Att bli förälder ger upphov till många tankar och känslor inför föräldraskapet 

(Anderberg, Andersson, Borgfeldt & Åberg, 2010). Under en medicinskt sett 

okomplicerad graviditet kan föräldrarna uppleva oro. Föräldrarnas oro handlar om 

barnets hälsa både under graviditeten och efter födseln, samt huruvida barnet kommer 

att födas fullgånget eller för tidigt. Kvinnan ställs inför upplevelsen av att känna och se 

sin gravida kropp förändras ända fram till förlossningen (ibid.). Hur barnet föds 

påverkar kvinnans förlossningsupplevelse. Efter en vaginal födsel är möjligheten att 

kunna vara tillsammans med hennes nyfödda barn viktigt för modern (Bryanton, 

Gagnon, Johnston & Hatem, 2008). Mödrar som genomgick akut kejsarsnitt uttryckte 

att de saknade kontroll under förlossningen. Att förlossningen inte motsvarade deras 

förväntningar ledde till att de kände sig besvikna. De upplevde oro för både sin egen 

och barnets hälsa, och var rädda för att dö under förlossningen (Somera, Feeley & 

Ciofani, 2010). Efter en komplicerad förlossning kunde fäder fungera som resurser för 

både moder och barn. Fäderna kände stort ansvar för både sin partner och sitt barn, och 

hade behov av stöd från vårdpersonal (Erlandsson & Lindgren, 2011).     

Anknytning  

Anknytningsteorin beskriver att det nyfödda barnet har ett medfött behov av att knyta 

an till sina föräldrar (Bowlby, 2010). Barnet ses som helt hjälplöst och måste knyta an 

till en förälder som en överlevnadsstrategi. Föräldrarna används av barnet som en trygg 

bas då barnet upptäcker och utforskar sin omgivning. Hur barnet knyter an till sina 

föräldrar kommer enligt Bowlby (2010) att påverka barnet även i framtiden. Mödrars 

förmåga att bearbeta sorg efter sin upplevelse av en prematur förlossning påverkade 

anknytningsprocessen. (Shah, Clements & Poehlmann, 2011). Anknytning främjas av 

fysisk kontakt mellan moder och barn direkt efter födseln. Mödrars förmåga att tidigt 

kunna tolka och besvara barnets signaler är viktigt för hur barnet utvecklas kognitivt i 

sin tidiga barndom (Landry, Smith, Swank, Assel & Vellet, 2001).  

Det för tidigt födda barnet  

Barn som föds för tidigt benämns prematura barn och definieras som levande födda 

barn före 37 fullgångna graviditetsveckor (Världshälsoorganisationen [WHO], 2012). 

De kan delas in i kategorier utifrån graviditetslängd: 



 

  3 

 

prematura barn - minst 32 men färre än 37 fullgångna graviditetsveckor, 

mycket prematura barn - minst 28 men färre än 32 fullgångna graviditetsveckor,  

extremt prematura barn - färre än 28 fullgångna graviditetsveckor (WHO, 2012). 

 

Att vara ett prematurfött barn ökar risken för sjuklighet och dödlighet, 1 miljon 

prematura barn dör varje år till följd av komplikationer vid födseln. Det uppskattas att 

15 miljoner prematura födslar sker årligen världen runt och fenomenet är ett globalt 

folkhälsoproblem (WHO, 2012). År 2010 utgjorde prematura barn 6 procent av alla 

levande födda barn i Sverige (Socialstyrelsen [SoS], 2012). Andelen prematura födslar 

har legat på en oförändrad nivå mellan åren 1995 och 2010 i Sverige (ibid.). Infektioner 

hos moder eller barn orsakar en tredjedel av alla prematura födslar. Havandeskaps-

förgiftning och andra tillväxthämmande faktorer inne i livmodern är bakomliggande 

faktorer till de födslar som sker för tidigt på grund av igångsättning av värkarbetet eller 

kejsarsnitt (Goldenberg, Culhane, Iams & Romero, 2008). I hälften av fallen förblir 

dock orsaken till spontana prematura födslar okänd (WHO, 2012). Prematura barn har 

en ökad risk för långsiktiga konsekvenser för hälsan (Lindström, Lindblad & Hjern, 

2011; Reijneveld et al., 2006; WHO, 2012). Vid 5 års ålder uppvisade prematura barn 

såväl sociala som uppmärksamhetsproblem i större utsträckning än fullgångna barn 

(Reijneveld et al., 2006).  

Neonatalavdelning 

Berg och Wingren (2008) beskriver en neonatalavdelning som en specialiserad 

högteknologisk vårdform för nyfödda barn. De flesta prematura barn behöver vårdas i 

en uppvärmd och fuktig miljö, och placeras inledningsvis i en sluten kuvös. Barnet kan 

ha infarter via naveln i form av navelartärkateter eller navelvenkateter. Vårdpersonal 

observerar barnets andning, hud, motorisk aktivitet, vakenhet, sömn, amning, 

sondmatning och elimination. Monitorer övervakar mätningar av till exempel barnets 

andning, puls, blodtryck, syremättnad, temperatur och hjärnfunktion (ibid.).  

 

För många prematura barn är det viktigt med teknisk vård och behandling under lång 

tid (WHO, 2003). Att vilja ta ansvar som förälder, känna kontroll samt att stödja och 

trösta sitt barn kunde motivera föräldrar till att vara närvarande hos sitt barn på 

neonatalavdelning (Wigert, Berg & Hellström, 2010). Vårdmiljön på neonatalavdelning 

hade betydelse för fäders upplevelser av att delta i omvårdnaden av sitt prematura barn 
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(Blomqvist, Rubertsson, Kylberg, Jöreskog & Nyqvist, 2012). I en studie av Blomqvist 

och Nyqvist (2010) upplevde mödrarna vårdmiljön på neonatalavdelning som negativ, 

familjerummen var för små, sängarna obekväma och det fanns för mycket teknisk 

utrustning nära hennes barn (ibid.). Medan Wigert et al. (2010) i sin studie visade att 

den tekniska vårdmiljön och övervakningen av barnet istället bidrog till en känsla av 

trygghet för föräldrarna. 

Mödrar och fäder till prematura barn   

Föräldrar till prematura barn genomgick flera kriser och uppfattade varje kris som ett 

hot mot barnets överlevnad och utveckling. De kände sig osäkra och maktlösa vilket 

ledde till stress och rädsla (Watson, 2011). Mödrar föreföll uppleva situationen mer 

stressfull men var mer optimistiska än fäderna (Rowe & Jones, 2010). Symtom som 

trötthet, nedstämdhet och ångest återfanns hos mödrar till prematura barn. Symtomen 

var relaterade till den prematura födseln och kunde visa sig även lång tid efter födseln 

(Garel, Dardennes & Blondel, 2006). Mödrar motiverades till att vara hos sitt 

prematura barn av en önskan om att bli mer säker som förälder medan fäder 

motiverades av att vilja kunna observera och fokusera på barnets hälsa (Wigert et al., 

2010). 

   

Känguruvård beskrivs som en vårdform där prematura barn placeras hud-mot-hud med 

modern (WHO, 2003). I litteraturen används känguruvård och hud-mot-hud synonymt 

med varandra. Känguruvård kan även användas för de extremt prematura barnen 

förutsatt att de är tillräckligt medicinskt stabila (Maastrup & Greisen, 2010). Fäder som 

hade sitt barn hud-mot-hud upplevde kontroll och att de gjorde något positivt för 

barnets hälsa (Blomqvist et al., 2012). Känguruvård har i studier setts kunna främja 

fäders copingförmåga och stärka dem i sitt faderskap (Blomqvist et al., 2012) och 

kunna stärka mödrar till positivt samspel och samhörighet med sitt barn (Johnson, 

2007). Mödrars upplevelser av känguruvård på neonatalavdelning var övervägande 

positiva. För att underlätta att ha sitt barn hud-mot-hud var information och stöd 

nödvändigt (Blomqvist & Nyqvist, 2010; Johnson, 2007).  
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PROBLEMFORMULERING 

Att bli förälder är en stor livshändelse. Barn som föds före 37 fullgångna 

graviditetsveckor benämns prematura barn och behöver i de flesta fall vårdas på en 

neonatalavdelning. Prematura barn har en ökad risk för både sjuklighet och dödlighet, 

och är ett globalt folkhälsoproblem. Barnets för tidiga födsel har betydelse för hur 

mödrar och fäder upplever den första tiden som förälder. Den högteknologiska 

vårdmiljön på en neonatalavdelning kan påverka föräldraskapet negativt. Föräldrarna 

måste knyta an känslomässigt till sitt prematura barn och bli föräldrar i en sjukhusmiljö.   

SYFTE 

Att beskriva hur mödrar och fäder upplever att bli förälder till ett för tidigt fött barn 

som vårdas på neonatalavdelning. 
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METOD 

Design 

En litteraturstudie genomfördes för att skapa en översikt över ett omvårdnadsrelaterat 

område (Friberg, 2012b). Studier med kvalitativ forskningsansats användes, då 

kvalitativ ansats anses lämplig för att närma sig människors upplevelser och 

erfarenheter (Polit & Beck, 2010).  

Urval 

En inledande bred sökning gjordes för att skapa en uppfattning om det aktuella 

kunskapsläget inom det valda området. Kvalitativa studier dominerade forskningen och 

överensstämde mest med det valda syftet, varför kvalitativ forskningsansats blev ett av 

inklusionskriterierna för studierna. Därefter genomfördes den egentliga litteratur-

sökningen. Övriga inklusionskriterier var relevans för syftet, etiskt granskade och 

godkända studier, peer reviewed, skrivna på engelska och publicerade från år 2002 och 

framåt. Exklusionskriterierna var studier med ett annat perspektiv än föräldrarnas samt 

studier som inte omfattade samtliga tre omvårdnadsrelaterade områden: föräldrar, 

prematura barn och neonatalavdelning. 

Datainsamlingsmetod 

En databassökning utfördes i CINAHL, MEDLINE och PsycINFO. MeSH-termerna 

(Medical Subject Headings) ”Parents”, ”Premature Birth” och ”Qualitative Research” 

användes som sökord i alla tre databaser. Ytterligare två databassökningar utfördes i 

CINAHL: den första med MeSH-termerna ”Parents” och ”Premature Birth”, och den 

andra med sökorden parent*, mother*, father*, premature birth, experienc*, trauma, 

qualitative. Trunkering användes för sökord med flera möjliga böjningsformer, till 

exempel parent* som omfattar parent, parents, parental och parenting. Boolesk 

söklogik användes för att särskilja vilka sökord som måste ingå i artiklarna med AND 

från de sökord som kunde bytas ut mot varandra med OR. Abstracts för samtliga 

sökträffar lästes gemensamt. Därefter lästes artiklarna i sin helhet utifrån studiernas 

resultat. Databassökningen resulterade slutligen i ett urval av tio artiklar utifrån 

relevans för det valda syftet. Fyra av de inkluderade artiklarna påträffades i fler än en 

databas. Resultatet av databassökningen redovisas i Tabell 1. 
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Tabell 1. Resultat av databassökning  

Databas  

Sökväg 

  + MeSH-termer 

++ Sökord 

Filter  Sökträffar  

Lästa abstracts 

Inkluderade 

Granskade   

CINAHL  + Parents AND (Premature 

Birth) AND (Qualitative 

Research) 

English, human 

2002-2012 

peer reviewed 

13 nr 5, 6 

 

MEDLINE 

 

+ Parents AND (Premature 

Birth) AND (Qualitative 

Research) 

English, human 

2002-2012 

 

23 nr  4, 8 

PsycINFO  + Parents AND (Premature 

Birth) AND (Qualitative 

Research) 

English, human 

2002-2012 

qualitative study 

scholarly journal 

20 nr 2, 9 

CINAHL ++ (parent* OR mother* 

OR father*) AND 

(premature birth) AND 

(experienc* OR trauma) 

AND qualitative 

English, human 

2002-2012 

peer reviewed 

 

22 nr 1, 7, 10 

CINAHL + Parents AND (Premature 

Birth) 

English, human 

2002-2012 

peer reviewed 

14 nr 3 

   Antal artiklar: 10 

Dataanalys  

Inkluderade studier kvalitetsbedömdes enligt vald granskningsmall (Statens beredning 

för medicinsk utvärdering [SBU], 2012). Granskningen utfördes enskilt och därefter 

jämfördes bedömningarna. I de fall kvaliteten bedömdes olika nåddes samförstånd 

genom diskussion. Kvaliteten redovisas i Bilaga 1, under kvalitetsbedömning.  

 

Analysen inspirerades av Friberg (2012a). Analysen inleddes med noggranna enskilda 

läsningar av studierna med fokus på deras resultat. Författarna jämförde studierna och 

diskuterade dem gemensamt för att nå samförstånd. Översättningar från engelska till 

svenska av vissa omvårdnadsvetenskapliga termer och begrepp utfördes som ett steg i 

analysen, otydligheter diskuterades för att författarna skulle vara överens om studiernas 

språkliga mening och betydelse.  

 

Utifrån relevans för syftet gjorde författarna en gemensam bedömning av vad som var 

mest framträdande i studiernas resultat. Därigenom identifierades ett fyrtiotal så kallade 

nyckelfynd, vilka markerades i texten i varje enskild studie. För att skapa en översikt av 

materialet sammanställdes nyckelfynden i tabellform, där det synliggjordes i vilka 

studier varje nyckelfynd förekom. Nyckelfynden markerades med olika färgpennor och 
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grupperades därigenom ihop utifrån likheter med varandra. På så sätt delades 

nyckelfynden in i sju områden och för varje område formulerades ett subtema. En 

sammanställning över subtemanas förekomst i de olika studierna gjordes i tabellform, 

för att säkerställa att subtemana speglade studiernas resultat. För att beskriva 

föräldrarnas upplevelser som en helhet formulerades därefter tre övergripande teman: 

Plötsligt förälder, Hinder på vägen till att bli förälder, Vilja vara med sitt barn. En 

schematisk översikt skapades över samtliga teman och subteman. Likheter och 

skillnader mellan resultaten identifierades och presenterades i löpande text med stöd av 

citat, se resultatdelen. 

 

Inkluderade studier omfattade både föräldrar till prematura, mycket prematura och 

extremt prematura barn. Då syftet relaterade till föräldrarnas upplevelse valde 

författarna att för enkelhetens skull benämna samtliga tre kategorier för prematura barn. 

De båda benämningarna vårdpersonal och sjuksköterska förekom i de inkluderade 

studiernas resultat. Författarna valde att behålla båda dessa benämningar, på samma sätt 

som de användes i studierna. 

ETISKA ASPEKTER 

Enbart studier som blivit etiskt granskade och godkända användes. Studierna var 

skrivna på engelska vilket kan ha medfört en risk för misstolkningar av betydelse och 

mening. Vid behandling av materialet har försiktighet och noggrannhet präglat 

översättningarna från engelska till svenska, allt för att inte förvanska budskapet. 

Författarna har en förförståelse för neonatalvård på grund av erfarenhet som 

vårdpersonal och som förälder till barn som vårdats på neonatalavdelning. Samtliga 

inkluderade studier användes för analysen oavsett om de motsvarade författarnas 

förväntningar eller inte.  
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RESULTAT 

Resultatet kommer att presenteras i löpande text utifrån formulerade teman och 

subteman med stöd av citat. Formulerade subteman och teman redovisas i Tabell 2. 

 

Tabell 2. Subteman och teman 

Teman Subteman  

 

Plötsligt förälder 

Rädsla och chock 

Skuldkänslor  

 

Hinder på vägen till  

att bli förälder 

Oro för barnet  

Inte mitt barn 

Barriärer i vårdmiljön 

 

Vilja vara med sitt barn 

Behov av stöd  

Copingstrategier 

 

Plötsligt förälder 

Rädsla och chock 

Föräldrarna upplevde att den prematura födseln skedde både oväntat och oförutsägbart. 

Både mödrar och fäder beskrev den prematura födseln som traumatisk (Baum, 

Weidberg, Osher & Kohelet, 2012; Fegran, Helseth & Fagermoen, 2008; Jackson, 

Ternestedt & Schollin, 2003; Leonard & Mayers, 2008; Lindberg, Axelsson & Öhrling, 

2007): 

 

I didn’t really understand what was happening until it was over. (Fegran 

et al., 2008, s. 813, moder) 

 

You get a shock no matter what. (Fegran et al., 2008, s. 813, fader) 

 

Rädsla och chock uttrycktes av mödrarna till följd av att deras prematura barn fördes 

till neonatalavdelning (Chang Lee, Long & Boore, 2009). Två mödrar upplevde den 

prematura födseln som oförutsägbar trots att de redan under graviditeten blivit 

uppmärksammade på risken för att föda för tidigt (Fegran et al., 2008). Att barnet 

föddes för tidigt vände upp och ner på mödrarnas förväntningar. Den prematura födseln 
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skilde sig åt från hur de förväntade sig uppleva graviditeten och början av moderskapet 

(Chang Lee et al., 2009).  

 

Den prematura födseln beskrevs av fäderna som överväldigande och chockartad. De 

upplevde det som att leva vid sidan av verkligheten och att befinna sig i ett 

känslomässigt kaos (Lundqvist, Westas & Hallström, 2007). Fäderna beskrev födseln 

som mycket plötslig och att det tog flera dagar innan de kunde ta till sig informationen 

att deras barn var för tidigt fött (Lindberg et al., 2007): 

 

…it is not yet time for the infant birth, it is too early… (Lindberg et al., 

2007, s. 144, fader)  

 

Föräldrarna gick miste om de sista månaderna av graviditeten och möjligheten att 

förbereda sig på föräldraskapet (Fegran et al., 2008; Leonard & Mayers, 2008).  

Den prematura födseln gav upphov till blandade känslor hos föräldrarna. De kände 

glädje över sitt barn men sorg över att födseln skedde plötsligt och för tidigt (Jackson et 

al., 2003). 

Skuldkänslor 

Mödrarna uttryckte skuldkänslor och försökte finna förklaringar till varför de födde sitt 

barn för tidigt. Självanklagelserna var exempelvis att ha ätit felaktig kost, utfört 

ansträngande städning i hemmet, ignorerat sina kroppsliga signaler eller att ha låtit det 

gå för lång tid sedan den senaste graviditeten (Baum et al., 2012). Till följd av den 

plötsliga förlossningen kände sig mödrarna rädda, ledsna, besvikna och värdelösa 

(Flacking, Ewald, Nyqvist & Starrin, 2006). Mödrarna upplevde även skuldkänslor 

över att inte ha varit tillräckligt närvarande hos sitt barn (Chang Lee et al., 2009): 

 

I wasn’t attentive to my body. The pain had already started a week earlier, 

but I didn’t connect it with contractions…. I just ignored it. An hour 

before I got to the hospital, I cleaned the house like a mad woman. I 

didn’t take care of myself…. Deep inside I know that I’m to blame. I 

could have prevented it. (Baum et al., 2012, s. 598, moder) 

 

En del fäder önskade att den prematura födseln hade varit normal och att barnet varit 

fullgånget. De beskrev att dessa tankar gav upphov till känslor av skam och skuld 

(Lindberg, Axelsson & Öhrling, 2008). Skuldkänslor över att inte ha kunnat skydda sitt 

barn tillräckligt beskrevs också utav fäderna (Lundqvist et al., 2007).  Fäderna kände att 
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de svek sin partner då de var hos barnet och omvänt att de svek sitt barn då de var hos 

partnern (Lindberg et al., 2007; Lindberg et al., 2008): 

 

…as the worse [sic.] part of a father’s experience because of the sense of 

always being at the wrong place. (Lindberg et al., 2007, s. 145, fader) 

Hinder på vägen till att bli förälder 

Oro för barnet  

Rädsla att förlora sitt barn beskrevs av föräldrarna. Det upplevda hotet mot barnets liv 

försvårade för både mödrar och fäder att skapa känslomässiga band till sitt barn (Baum 

et al., 2012; Fegran et al., 2008; Flacking et al., 2006; Jackson et al., 2003; Leonard & 

Mayers, 2008; Lindberg et al., 2007; Lundqvist et al., 2007; Nicolaou, Rosewell, 

Marlow & Glazebrook, 2009): 

 

I don't want to get attached to someone who might not make it. (Leonard 

& Mayers, 2008, s. 21, moder) 

 

She came out and the nurses looked at her, and they said ’she is too small. 

She won’t make it’. They said ‘Guys, do you want a footprint or 

anything?’ Then they gave her to us just to hold. We prayed for her soul 

and then they took her away…the following morning…the phone call 

came, ‘I am phoning from the hospital, here is your wife, ‘she said the 

baby is alive. (Leonard & Mayers, 2008, s. 20, fader) 

 

Föräldrarna beskrev att de hade svårt att röra vid barnet, på grund av deras rädsla att 

skada barnet (Baum et al., 2012; Chang Lee et al., 2009; Fegran et al., 2008; Flacking 

et al., 2006; Leonard & Mayers, 2008; Lindberg et al., 2007; Lindberg et al., 2008; 

Lundqvist et al., 2007; Nicolaou et al., 2009): 

 

Initially, I didn’t touch my baby very often… I was too afraid that I might 

hurt her…you know…she was so tiny, not even 900 grams… (Chang Lee 

et al., 2009, s. 332, moder) 

 

Inte mitt barn 

Mödrarna upplevde det egna barnet som främmande. Till utseendet påminde barnet för 

en del mödrar om ett svältande barn eller en fågelunge (Flacking et al., 2006). 

Inledningsvis upplevde vissa mödrar att barnet liknade ett monster (Baum et al., 2012; 

Flacking et al., 2006): 
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I can tell you that the first time I saw that baby after two days, I said,  

”I gave birth to a monster”… (Baum et al., 2012, s. 600, moder) 

 

Barriärer i vårdmiljön   

För både mödrar och fäder bidrog kuvösen och annan teknisk utrustning på 

neonatalavdelningen till upplevelsen av vårdmiljön som skrämmande. Den medicinska 

utrustningen som var sammankopplad med barnets kropp skapade en fysisk barriär 

mellan förälder och barn. Därigenom upplevde föräldrarna ett flertal hinder i 

vårdmiljön, för att ta hand om och finnas till för sitt barn (Baum et al., 2012; Chang Lee 

et al., 2009; Flacking et al., 2006; Leonard & Mayers, 2008; Lundqvist et al., 2007; 

Nicolaou et al., 2008): 

 

When I walked into this big room with all the incubators and all the other 

critically-ill little babies, I couldn't focus on just mine. There were so 

many machines sending out loud beeps. As I walked closer to the corner 

where they kept my baby, I nearly collapsed. He had so many lines and 

tubes attached to his tiny body...it was terrible...I just wanted to run 

away... (Chang Lee et al., 2009, s. 330, moder)  

 

Vårdmiljön förstärkte mödrarnas upplevelse av att barnet var avvikande och ömtåligt 

(Chang Lee et al., 2009). Mödrarna beskrev neonatalavdelningen som en vårdmiljö på 

liv och död. De kände sig som i en främmande värld, att vistas på avdelningen gav 

mödrarna en känsla av att förflyttas in i framtiden (Flacking et al., 2006).   

 

Fäderna upplevde det som en vändpunkt i riktning mot det normala då barnet inte 

längre behövde vårdas inuti en kuvös (Lundqvist et al., 2007): 

 

…yes, when we could take him out, when we could change him and feed 

him outside the incubator, then it felt more normal. (Lundqvist et al., 

2007, s. 494, fader) 

 

Vilja vara med sitt barn 

Behov av stöd  

Föräldrarna uttryckte en önskan om att vilja vara hos sitt barn. Att vilja vara fysiskt 

nära sitt barn visade sig som det största behovet hos både mödrar och fäder. (Baum et 
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al., 2012; Chang Lee et al., 2009; Fegran et al., 2008; Flacking et al., 2006; Jackson et 

al., 2003; Leonard & Mayers, 2008; Lindberg et al., 2007; Lundqvist et al., 2007; 

Nicolaou et al., 2009): 

 

It was hard to go home, because I really wanted to stay with her in case 

anything happened. (Jackson et al., 2003, s. 124, moder)  

 

When I’m here I feel like I have a baby, but when I’m away it feels 

unreal. (Jackson et al., 2003, s. 124, fader) 

 

En moder beskrev att det fanns perioder då hon och partnern inte orkade vara hos sitt 

barn på grund av de negativa känslor som uppstod i samband med besöken (Fegran et 

al., 2008). 

 

Behov av att vilja delta i omvårdnaden av sitt barn framkom hos föräldrarna. (Baum et 

al., 2012; Jackson et al., 2003; Leonard & Mayers, 2008; Lindberg et al., 2007; 

Lundqvist et al., 2007; Nicolaou et al., 2009): 

 

I took part in the twins’ care. I did what I could, even if it was standing 

next to the nurse while she changed the bandage on the baby’s leg, or 

bringing her the diaper. It gave me a sense of participating. (Baum et al., 

2012, s. 602, moder)   

 

I want to be as active as I can in the care and I want to do as much as 

possible (Lindberg et al., 2007, s. 145, fader) 

 

Föräldrarna kände ett behov av kompetent och lyhörd vårdpersonal, för att kunna känna 

tillit (Fegran et al., 2008; Jackson et al., 2003). I en studie förekom två vårdavdelningar, 

en för neonatalvård och en för känguruvård, där det framkom behov av stöd från 

vårdpersonal hos föräldrar på båda avdelningarna (Leonard & Mayers, 2008).  

 

Fäderna uttryckte behov av stöd från närstående och vårdpersonal (Lundqvist et al., 

2007). Även behov av att dela sina erfarenheter med andra föräldrar i samma situation 

framkom hos fäderna. De kände sig oförstådda av människor i sin omgivning som inte 

delade deras upplevelse av att vara förälder till ett prematurt barn (Lindberg et al., 

2007). Om vårdpersonalen på neonatalavdelningen visade tecken på osäkerhet kände 

fäderna oro. Det beskrevs som viktigt för fäderna att kunna känna tillit till 

vårdpersonalen (Lundqvist et al., 2007): 
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We as parents trust the staff because we know the staff. (Lundqvist et al., 

2007, s. 494, fader) 

 

Mödrarna uttryckte behov av stöd från sin partner, närstående och andra föräldrar på 

neonatalavdelningen. Mödrarna beskrev att stödet från vårdpersonalen underlättade för 

dem att känna sig som, och att vara mödrar (Chang Lee et al., 2009). En del mödrar 

beskrev att de hade önskat ett bättre omhändertagande av vårdpersonalen utifrån deras 

upplevelse av den prematura födseln som traumatisk. En moder betonade vikten av att 

vårdpersonalen talat om barnet i positiva termer, till exempel att det var starkt, friskt 

och vackert (Flacking et al., 2006). Mödrarna önskade även mer stöd från 

hemsjukvårdpersonalen under den första tiden hemma med sitt prematura barn 

(Nicolaou, 2009): 

 

I wished that the staff had taken care of us, that we had been allowed to 

cry and talk about it… (Flacking et al., 2006, s. 73, moder) 

 

I think personally I did as much as I could do, but I think I could have 

done with some more support. (Nicolaou et al., 2009, s. 191, moder) 

 

Copingstrategier                          

Att hantera en dag i taget var en copingstrategi som beskrevs av både mödrar (Jackson 

et al., 2003) och fäder (Lindberg et al., 2008). Mödrarna kände sig hoppfulla om en 

positiv framtid för barnet och familjen (Jackson et al., 2003). Fädernas känslor för, och 

anknytning till barnet växte sig starkare med tiden. Och tiden hos barnet på 

neonatalavdelningen sågs som ett tillfälle att bli säkrare i fadersrollen (Lindberg et al., 

2008). Vid tiden för hemgång från neonatalavdelningen upplevde föräldrarna en ny 

känsla av ansvar för sitt barn (Jackson et al., 2003).  

 

En nära relation till deras barn hade positiva effekter på fädernas självkänsla och 

copingförmåga, och fick dem att känna sig delaktiga i barnets omvårdnad (Fegran et al., 

2008). Att delta i barnets omvårdnad bidrog för fäderna till att känna att de hade 

kontroll över situationen (Lindberg et al., 2007). Det var först efter barnets hemgång 

från neonatalavdelning som fäderna upplevde den riktiga känslan av att vara fader. I 

samband med att de växte in i sin föräldraroll upplevdes glädjekänslor (Lindberg et al., 

2007; Lundqvist et al., 2007). Fäderna trodde att deras ängslan skulle komma att 
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minska allt eftersom deras barn växte och blev äldre. Erfarenheterna av faderskapet 

förändrade deras värderingar och utvecklade dem som person (Lindberg et al., 2008): 

 

Compared to my friends with children born in fulltime I really think that I 

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

getting to know him. (Lindberg et al., 2008, s. 81, fader)  

 

Att komma hem med sitt barn från neonatalavdelning beskrevs i en studie som något 

mödrarna ansåg positivt och såg fram emot (Leonard & Mayers, 2008) och i en annan 

som något de hade blandade känslor av glädje och rädsla inför (Nicolaou et al., 2009). 

En del mödrar mindes tiden för hemgång som negativ, de kände sig inte redo att åka 

hem med sitt barn (Nicolaou et al., 2009). Andra mödrar beskrev att deras upplevelse 

av att ha blivit moder till ett prematurt barn stärkte dem som person (Jackson et al., 

2003): 

 

I’ve learnt a lot. I’ve become a different person. That’s why I could cope 

during the period after he was born. If he’d died, I know I could have 

coped with it. (Jackson et al., 2003, s. 126, moder) 
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DISKUSSION 

Metoddiskussion  

Vi ansåg metoden lämplig utifrån syftet och upplevde att syftet därigenom besvarades. 

Enligt Friberg (2012b) är en litteraturstudie lämplig för att skapa en översikt över ett 

begränsat område. Studier med kvalitativ ansats valdes, för att dessa strävar efter att 

skapa mening och förståelse i upplevelser (Forsberg & Wengström, 2003).   

 

En styrka med studien är att den utfördes av två personer, därför att det möjliggjorde 

gemensamma diskussioner. Vi valde att utgå från studier i artiklar i vetenskapliga 

tidskrifter. Att en studie blivit publicerad i en vetenskaplig tidskrift medför att den blivit 

kritiskt granskad av experter inom forskningsområdet (Forsberg & Wengström, 2003). 

Publicerade vetenskapliga artiklar har visserligen varit utsatta för granskning inför 

publicering men det är ändå av stor vikt att läsaren gör sin egen granskning och 

bedömning, för att säkerställa att forskningen är av hög kvalitet (Segesten, 2012). 

Studierna har därför kvalitetsgranskats enligt en mall från SBU; sex av studierna 

bedömdes vara av hög kvalitet och övriga fyra av medelhög kvalitet. 

 

Tillförlitligheten hos resultatet kan ha stärkts av att tiden för studiernas publicering 

avgränsades till år 2002 och framåt. De subteman som formulerades upplevdes svåra att 

definiera och att dra tydliga gränser emellan, vilket kan bero på att författarna saknar 

tillräcklig forskningserfarenhet. 

 

Studierna har olika föräldraperspektiv. Tre av studierna hade både mödrar och fäder 

som deltagare, fyra studier hade endast med mödrar och övriga tre endast fäder. För att 

skapa förutsättningar för ett rättvist resultat ur ett genusperspektiv gjorde författarna ett 

medvetet val att inkludera ungefär lika stor andel mödrar som fäder.  

 

Studierna representerar olika länder och kulturer. Sex av studierna genomfördes i 

skandinaviska länder (Sverige och Norge) och övriga fyra i Israel, Storbritannien, 

Sydafrika respektive Taiwan. Det faktum att fler än hälften av studierna är utförda i 

Skandinavien gör resultatet särskilt tillämpbart i dessa länder, samtidigt som resultatet 

blir mindre tillämpbart i övriga delar av världen.  
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Författarnas förförståelse hanterades genom öppenhet och medvetenhet samt särskild 

noggrannhet i dataanalysen, för att resultatet skulle baseras enbart på de inkluderade 

studierna. Vår studie överlämnades till två personer utan erfarenhet från neonatalvård, 

för kritiska granskningar utifrån vilka justeringar och förtydliganden genomfördes.  

Resultatdiskussion 

Syftet var att beskriva föräldrars till för tidigt födda barn upplevelse av vården på 

neonatalavdelning. Resultatet visar att känslor av rädsla och chock dominerade hos 

föräldrarna, till följd av den prematura födseln. Föräldrarna beskrev sina upplevelser 

med ord som chock, trauma, förlust och förlorad kontroll. Resultatet stödjs utav tidigare 

forskning om att den plötsliga födseln leder till rädsla och chock hos föräldrarna 

(Lindberg & Öhrling, 2008; Watson, 2011). Att det kan ske en traumatisering av 

föräldrar till prematura barn har hamnat i fokus i forskningssammanhang först under 

senare år (Jotzo & Poets, 2005). Mödrar uppvisar symtom på trauma till följd av den 

prematura födseln och det finns en risk för att symtomen kan bli långvariga, hos vissa 

mödrar till och med kroniska (Garel et al., 2006; Jotzo & Poets, 2005).   

 

Föräldrarna upplevde skuldkänslor relaterade till att deras barn fötts för tidigt. 

Resultatet synliggjorde att skuldkänslor uttrycktes tydligare av mödrarna än fäderna. 

Mödrarnas skuld handlade om att anklaga sig själva för att ha fött barnet för tidigt 

medan fäderna kände skuld och dåligt samvete över att de inte räckte till för både sitt 

barn och sin partner. Andra studier bekräftar att mödrar upplever att de själva bär 

skulden för den prematura födseln (Garel et al., 2006; Lee, Norr & Oh, 2005; Lindberg 

& Öhlund, 2008). Mödrarnas skuldkänslor kan leda till att de är överbeskyddande och 

har svårt att vara från sitt barn (Garel et al., 2006).     

 

Både mödrar och fäder kände en stark oro för barnets hälsa och överlevnad och att de 

därför hade svårt att komma känslomässigt nära sitt barn. Det upplevda hotet mot det 

prematura barnets överlevnad kan leda till kriser för föräldrarna (Watson, 2011). 

Föräldrar till svårt sjuka barn känner oro på grund av att barnets hälsa är oerhört viktig 

för dem (Hall, 2005). I en studie av Lindberg och Öhrling (2008) beskrev alla mödrar 

rädsla för att barnet kunde bli skadat eller att barnets hälsa kunde försämras. Oro för sitt 

barns hälsa beskrivs av fäder till prematura barn och ger upphov till känslor av 

utanförskap (Arockiasamy, Holsti & Albersheim, 2008). Vissa fäder väljer att avstå 

från att vara hos sitt barn för att de känner att de inte gör någon nytta för barnet (ibid.).  



 

  18 

Resultatet visade att både mödrar och fäder upplevde att den tekniska utrustningen i 

vårdmiljön skapade fysiska barriärer mellan dem själva och sitt barn. I huvudsak 

stödjer den tidigare forskningen resultatet men en studie visar att vårdmiljön bidrog till 

en känsla av trygghet hos en del föräldrar (Wigert et al., 2010). I en studie av Hall 

(2005) beskrev föräldrar neonatal-avdelningen som stressfull och att de kände sig 

vilsna i den främmande miljön. Mödrar upplever vårdmiljön som främmande 

(Bialoskurski, Cox & Wiggins, 2002). En studie av Lindberg och Öhlund (2008) 

uppmärksammade att mödrar upplever kuvösen som ett hinder för att kunna ha barnet 

hos sig så ofta de själva önskar. Vårdmiljön upplevdes även negativt av mödrar i på 

grund av att det fanns mycket medicinteknisk utrustning nära barnet (Blomqvist & 

Nyqvist, 2010). De stunder som barnet kunde lyftas ur kuvösen och placerades hos 

modern beskrevs som glädjefulla (Lindberg & Öhlund, 2008).  

 

Föräldrarnas största behov var att kunna vara med sitt barn medan det vårdades på en 

neonatalavdelning. Behovet uttrycktes lika starkt hos både mödrar och fäder. Resultatet 

bekräftas även av forskning kring föräldrar till svårt sjuka barn som visar att det 

viktigaste för föräldrar är att kunna vara hos sitt barn så länge barnet är vid dålig hälsa 

(Hall, 2005). Mödrar uttrycker behov av att vara med sitt prematura barn så mycket 

som möjligt (Lindberg & Öhlund, 2008). Mödrar vill vara hos barnet för att kunna bli 

mer säkra som förälder medan fäder vill kunna observera barnets hälsotillstånd (Wigert 

et al., 2010). 

 

I resultatet framkom behov hos föräldrarna av att få stöd av och känna tillit för 

vårdpersonalen. Ett vänligt bemötande och relevant information från vårdpersonalen är 

viktigt för mödrar (Lindberg & Öhlund, 2008) och fäder (Arockiasamy et al., 2008). 

Tidigare forskning uppmärksammar dessutom att föräldrarna har ett informations-

behov; de vill veta och förstå vad som händer med sitt sjuka barn, för att kunna skapa 

sig en verklighetstrogen bild av barnets hälsa (Arockiasamy et al., 2008; Hall, 2005; 

Lindberg & Öhlund, 2008).   

 

Genom att ta en dag i taget kunde föräldrarna anpassa sig till att bli förälder till ett för 

tidigt fött barn. Ett fynd var att strategierna för att leva i nuet varierade från förälder till 

förälder. En studie av Hall (2005) fann att föräldrar till svårt sjuka barn använder hopp 

som strategi för att orka ta sig igenom de känslomässigt svåra dagarna. Mödrar till 
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prematura barn upplever att de anpassar sig till sin situation helt enkelt för att de inte 

har något annat val (Lindberg & Öhlund, 2008). Mödrar börjar uppleva glädjekänslor i 

sitt föräldraskap vid tiden för barnets hemgång från neonatal-avdelningen (Lee et al., 

2005). Fäder beskriver ett positivt tänkesätt som en strategi för att hantera sin situation 

(Arockiasamy et al., 2012).  

 

Studiens resultat kan tolkas som att det finns en avsaknad av forskning om upplevelsen 

av skuld hos fäder till prematura barn, vilket antyder ett behov av vidare forskning ur 

fadersperspektiv. Det finns ett behov av vidare forskning om den känslomässiga 

anknytningen mellan fader och barn (Brown, Mangelsdorf & Neff, 2012).  

Slutsats 

Denna litteraturstudie bekräftar det som andra studier visat; att föräldrar till för tidigt 

födda barn upplever födseln som oväntad. Chock och rädsla präglar deras första tid 

som föräldrar. Mödrar uttrycker skuldkänslor till följd av födseln tydligare än fäder. 

Föräldrarnas förmåga att delta i omvårdnaden av sitt barn försvåras av oro för barnets 

hälsa och överlevnad. Vårdmiljön innehåller fysiska hinder för föräldrarna att ta hand 

om sitt barn. De uttrycker ett starkt behov av att vara nära sitt barn och av att få stöd av 

vårdpersonalen. Föräldrarna använder individuella copingstrategier för att anpassa sig 

till den första tiden med deras för tidigt födda barn. 

Klinisk betydelse 

Studiens resultat uppmärksammar föräldrars vilja att vara nära och kunna vårda sitt 

prematura barn. Detta resultat kan tillämpas av sjuksköterskan genom att ge stöd och 

vägledning till föräldrarna. Resultatet visar att den högteknologiska vårdmiljön 

påverkar föräldrarna. Detta motiverar till att neonatalavdelning skulle kunna vara ett 

alternativ för sjuksköterskestudenters kliniska placeringar, för att de ska få praktisk 

kunskap av att bemöta närstående på ett lyhört och empatiskt sätt i en 

intensivvårdsmiljö. Studiens resultat kan till viss del vara överförbart till andra områden 

inom barnsjukvård, till exempel föräldrar till svårt sjuka barn som behöver långvarig 

sjukhusvård.    

Förslag på vidare forskning 

Föräldrar till för tidigt födda barn har behov som framförallt är relaterade till 

vårdmiljön på neonatalavdelningen. I denna studies resultat framkommer dock inte 

vilken form av stöd föräldrarna behöver. Detta motiverar till vidare forskning om 
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stödbehoven hos föräldrar till barn som vårdas på en neonatalavdelning. Jämförande 

studier skulle dessutom kunna belysa om och i så fall hur mödrars och fäders behov 

påverkas ur ett genusperspektiv.   
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