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Sammanfattning 

Bakgrund: Tidigare forskning visar att anknytning mellan föräldrar och barn är viktigt för 

barnets utveckling både på det fysiska och kognitiva planet. Föräldrars närhet både fysiskt och 

känslomässigt beskrivs som en viktig aspekt och vikten av föräldrars närvaro vid Kangaroo 

Mother Care (KMC) betonas. Det framkom att det på intensivvårdsavdelningar runt om i 

Europa skiljer sig åt vilka faktorer som påverkar föräldrars närvaro och anknytning. Tidiga 

insatser för att stötta och hjälpa föräldrar sågs gynna anknytningsprocessen. För att underlätta 

anknytningen ansågs det viktigt att hålla hela familjen samlad, att ha ett familjecentrerat tänk.  

Syfte: Beskriva sjuksköterskans upplevelser av faktorer som påverkar föräldrars anknytning 

till sitt prematurfödda barn  

Metod: En empirisk studie med kvalitativ induktiv ansats och deskriptiv design. 

Datainsamling skedde genom semistrukturerade intervjuer med åtta barnsjuksköterskor på en 

neonatalavdelning. Intervjuerna transkriberades och analyserades enligt kvalitativ 

innehållsananalys.  

Resultat: Analysen resulterade i fyra kategorier och tretton underkategorier. Resultatet visade 

att barnsjuksköterskorna upplevde ett flertal faktorer som påverkar föräldrars anknytning till 

sitt prematurfödda barn. Stöd, förståelse och tydlighet från personalens sida upplevdes som 

viktiga aspekter för att gynna anknytningen mellan föräldrar och det prematurfödda barnet. 

Föräldrars rädsla, oro och frånvaro var återkommande vilket upplevdes bero på en mängd 

olika faktorer. Allt från kulturell bakgrund, medicinskt tillstånd hos både barn och föräldrar 

till språkbarriärer, familjesituation och socioekonomiska förhållanden, vilket vidare sågs 

påverka anknytningen mellan föräldrarna och deras prematurfödda barn.  

Slutsats: Föräldrars anknytning till sitt prematurfödda barn, både ur ett positivt och negativt 

perspektiv, påverkas enligt barnsjuksköterskornas upplevelser av både yttre och inre faktorer 

där vissa faktorer är lättare än andra att påverka. Utifrån dessa faktorer har personalen en 

viktig roll. 

Nyckelord: Barnsjuksköterskor, föräldrars anknytning, intervju, prematurfödda, upplevelser 

  



Abstract 

Background: Previous research shows that the attachment between parents and children is 

important for the child's development, both on a physical and cognitive level. The proximity 

to the parents is, both physically and emotionally, described as an important aspect and the 

importance of parents participating in Kangaroo Mother Care (KMC) is emphasized. The 

factors affecting the parents' presence and attachment differ between intensive care units 

around Europe. Early efforts have been found to further the attachment process between 

parent and child. Further, an overall family centred thinking and keeping the family together 

has been considered important in order to facilitate the attachment.  

Aim: Describing the nurses’ experiences of the factors affecting parents' attachment to their 

premature newborn.  

Method: An empirical study with a qualitative inductive approach and a descriptive design. 

Data collection has been conducted through semi-structured interviews with eight neonatal 

nurses. Further, the interviews have been transcribed and analysed in accordance with a 

qualitative content analysis.  

Result: The analysis resulted in four categories and thirteen subcategories. The results 

showed that neonatal nurses experienced that a number of factors affect parents' attachment 

with their premature newborn. Support, understanding and clarity from the nurses were 

perceived as important aspects to facilitate the attachment between parents and the premature 

newborn. Fear, concern and absence among the parents were experienced as recurring. This 

was perceived as being due to a variety of factors; from cultural background and medical 

condition of both the newborn and the parents, to language barriers, family situations and 

socio-economic conditions. These factors were further perceived as affecting the attachment 

between parents and their premature newborn.  

Conclusion: It is the experiences of the interviewed nurses that the parents' attachment to 

their premature newborn, both from a positive and negative perspective, is affected by both 

external and internal factors, of which some factors are easier than others to influence. The 

neonatal nurses play an important role when it comes to these factors. 

Keyword: Experiences, interview, neonatal nurses, parents’ attachement, premature birth 
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1. Inledning  

För många föräldrar är det en självklarhet att skapa en anknytning och få känna kärlek till sitt 

nyfödda barn. För alla blir det dock inte som planerat utan barnet föds flera veckor tidigare än 

vad som är beräknat, sjukhusvård blir ett faktum och de föreställningar som finns om hur livet 

som nyblivna föräldrar ska se ut rycks undan. Ett prematurfött barn kan innebära stress för 

många föräldrar, en onaturlig situation som kantas av oro och separationer från barnet 

(Habersaat et al., 2014).  

2. Bakgrund  

2.1 Anknytningsprocessen  

En betydelsefull faktor för att ett barn ska överleva och utvecklas är barnets anknytning till 

sina föräldrar (Pineda et al., 2017). Hjärnans utveckling påverkas dels av vårdkvalitén som 

ges till barnet men även av fysisk och känslomässig närhet. Bristande interaktion med 

föräldrarna i det tidiga stadiet kan leda till nedsatt känslomässig och kognitiv utveckling hos 

det prematurfödda barnet. Även utebliven fysisk kontakt mellan mamman och barnet efter 

födseln är förknippad med senare känslomässiga problem hos dessa barn. Föräldrars närvaro 

hos barnet är avgörande för anknytningsprocessen och anknytningen är en viktig komponent i 

barnets utveckling (Flacking et al., 2012; Habersaat et al., 2014; Pineda et al., 2017). 

Sjuksköterskor som arbetar på en neonatal intensivvårdsavdelning beskrev föräldrars 

vanligaste emotionella upplevelser av att få ett prematurfött barn som ”ångest", "chock", 

"förlust av kontroll" och "känsla av bristande kompetens som föräldrar" vilket upplevdes 

påverka anknytningsprocessen mellan det prematurfödda barnet och dess föräldrar (Twohig et 

al., 2016; Verena, Pritchard & Argène Montgomery-Hönger, 2014). Anknytningen påverkas 

av den stress som föräldrar upplever i samband med att deras barn föds för tidigt (Habersaat et 

al., 2014; Verena et al., 2014). Stressen och omständigheterna som uppstår då ett barn föds 

prematurt kan vidare leda till psykisk ohälsa hos modern, vilket påverkar relationen och den 

fysiska kontakten mellan mor och barn (Habersaat et al., 2014). I en studie av Flacking et al. 

(2012) betonas att fysisk närhet mellan föräldrar och deras prematurfödda barn har visat sig 

underlätta känslomässig närhet och tvärtom. Dock finns det tillfällen när föräldrarna är fysiskt 

närvarande men samtidigt frånvarande på det känslomässiga planet, vilket är ett tydligt tecken 

på att de är i behov av stöd i anknytningsprocessen. När föräldrarna får möjlighet till den 

fysiska närheten i ett tidigt stadie upplevs det som ett steg mot det normala, vilket även 

upplevs gynna samspelet och anknytningen mellan mor och barn. 

2.2 Insatser som påverkar anknytningen 

2.2.1 Kangaroo Mother Care – KMC 

Kangaroo mother care (KMC) har många positiva effekter inom neonatalvård. En av dessa är 

att anknytningen mellan barn och föräldrar påverkas positivt, vilket vidare är viktigt för 

barnets utveckling (Flacking et al., 2012; Olsson et al., 2016; Pineda et al., 2017). Det är inte 

bara den fysiska kontakten som är viktig, utan även att som förälder kunna slappna av när 

barnet sitter hud mot hud. Betoning ligger på den tidiga hudkontakten, helst direkt efter 

förlossningen. Barnets transport till neonatalavdelningen kan ske på förälderns bröst trots 

behov av ventilation, för att gynna både anknytning och barnets utveckling (Dykes et al., 

2016). En studie av Maastrup, Weis, Johannsen och Zoffmanns (2017) visar att KMC 

inledningsvis ofta skapar en osäkerhet hos föräldrarna, som med tiden övergår till trygghet. 
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Föräldrar upplever att hud mot hudkontakten gör det lättare att skapa en anknytning till sitt 

barn då deras närhet har en betydelsefull effekt. 

Med tiden har fokus förändrats, från att vård i kuvös var det bästa för det prematurfödda 

barnet till att det är föräldrarna som är de bästa vårdgivarna genom sin hud mot hudkontakt. 

Trots vetskapen är inte alla föräldrar redo för KMC och behöver stöd i den situationen, 

samtidigt som sjuksköterskan har till uppgift att stötta barnets rättigheter och det som gynnar 

barnets utvecklingsmöjligheter vilket KMC gör. Sjuksköterskor som arbetar med neonatal 

intensivvård upplever att det är en balansgång mellan barnets utvecklingsbehov och hur redo 

föräldrarna är för KMC (Kymre & Bondas, 2013). 

2.2.2 Förutsättningar i Europa 

Det finns olika faktorer som påverkar föräldrars närvaro och även anknytningen på 

intensivvårdsavdelningar i Europa. Föräldrar får olika förutsättningar att vara nära sitt barn 

utifrån hur de sociala, ekonomiska och hälsopolitiska aspekterna ser ut i olika länder. Familjer 

i Sverige upplevs ha privilegiet att alltid kunna ha en förälder hos barnet tack vare 

föräldraledigheten, vilket upplevs gynna anknytningen (Dykes et al., 2016).  

Norska sjuksköterskor upplevde att föräldrars närvaro försvårades på grund av platsbrist runt 

vårdplatserna på neonatalavdelningen. I Finland upplevdes det som att sjuksköterskorna var 

väldigt styrande över hur vårdkedjan ska se ut, vilket försvårade föräldrars delaktighet. 

Spanska sjuksköterskor upplevde att attityden mot KMC behövde förändras då det fortfarande 

fanns motstånd från personalens sida trots vetenskapliga bevis. Dessa faktorer sågs försvåra 

föräldrars närvaro vilket leder till störd anknytning (Dykes et al., 2016).  

2.2.3 Familjecentrerad vård  

Ett paradigmskifte är ett faktum där den neonatala vården går från en höginstitutionaliserad 

vård till ett mer humant vårdande, där utveckling av familjecentrarad vård är i fokus. 

Personalen upplever att de behöver vara mer mänskliga. Barnet och familjen ska stå i centrum 

för att påverka anknytningen positivt. Vården ska utgå från ett familjecentrerat perspektiv där 

målet är att familjen ska kunna hållas samlad under hela vårdtiden, så att alla i familjen får 

möjlighet att anknyta (Dykes et al., 2016). Det finns svenska fäder som inte skapat riktiga 

känslor för sitt prematurfödda barn under barnets första månad i livet vilket resulterat i att 

anknytningen till barnet försenats (Lindberg, Axelsson och Ohrling, 2008). 

2.2.4 Neonatal omvårdnad  

En viktig del för att vilja vara nära sitt prematurfödda barn och för att vidare skapa en 

anknytning till barnet är att som förälder få en känsla av självbestämmande. Sjuksköterskan 

har en viktig roll i att stödja föräldrarnas förmåga att tolka sitt barn och stödja deras 

självständighet (Flacking et al., 2012; Treherne, Feeley, Charbonneau & Axelin, 2017). I en 

studie av Dykes et al. (2016) betonas vikten av att sjuksköterskor skapar ett positivt 

förhållande till familjen. Sjuksköterskorna fungerar inte längre bara som vårdare av barnet 

utan deras roll är att vara länken mellan familj och barn och därmed gynna den relationen.  

Genom att sjuksköterskan utvecklar tidiga insatser för att hjälpa föräldrar utifrån deras 

specifika behov underlättar det i anknytningsprocessen, även om föräldrarna ibland känner att 

de får ta större ansvar än vad de egentligen är redo att göra. Detta sågs som viktigt för att växa 

i föräldrarollen. Vikten av att sjuksköterskorna ger föräldrarna förutsättningar att med stöd ta 

hand om sitt eget barn och med tiden ta över ansvaret är betydelsefullt. Målet är att 
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föräldrarna innan hemgång ska ha allt ansvar för sitt prematurfödda barn (Olsson, Ahlsén & 

Eriksson, 2016). Genom att omvårdnadspersonal gör föräldern delaktig i barnets omvårdnad 

ökar förälderns chanser att känna trygghet gentemot sitt barn, vilket avsevärt har förkortat 

längden på sjukhusvistelsen och resulterat i förkortad tid som spädbarnet behöver vara 

separerat från sin familj och sitt hem (Flacking et al., 2012; Treherne et al., 2017). 

En studie av Twohig et al. (2016) visar att sjuksköterskor upplevde att de hade kompetens att 

möta föräldrar till prematurfödda barn, dock saknade de utbildning inom området för 

bemötande. De saknade även ett psykologiskt stöd då arbetet upplevdes känslomässigt 

stressande. Önskemål fanns gällande möjligheter att kunna diskutera och reflektera över den 

känslomässiga utmaningen som sjuksköterskorna upplevde i samband med 

anknytningsprocessen mellan det prematurfödda barnet och deras föräldrar. Personalen har en 

betydelsefull roll gällande anknytningen, första tiden på sjukhus är avgörande för att utveckla 

dessa relationer.  

3. Problemformulering  
 

För att ett barns hjärna och kognitiva förmåga ska utvecklas är samspelet med dess föräldrar 

betydelsefullt. Barnets hjärna utvecklas som mest i början av livet och för att detta ska kunna 

ske på bästa sätt krävs stöd från barnets omgivning. Om föräldrar har störd anknytning till sitt 

barn är det viktigt att detta upptäcks så att barnet och dess familj kan få den hjälp de behöver.  

Ett barn som får en trygg anknytning redan från start har större förutsättningar för att känna 

trygghet livet igenom (Wall, 2017). Det finns begränsad kunskap om sjuksköterskors 

upplevelser av faktorer som påverkar föräldrars anknytning till sitt prematurfödda barn och i 

svensk kontext saknas det utifrån barnsjuksköterskans perspektiv, vilket gör det viktigt att 

belysa.  

4. Syfte 

Syftet var att beskriva sjuksköterskans upplevelser av faktorer som påverkar föräldrars 

anknytning till sitt prematurfödda barn  

5. Metod 

5.1 Design 

En empirisk studie med kvalitativ induktiv ansats och deskriptiv design (Polit & Beck, 2016). 

5.2 Urval och urvalsgrupp 

Urvalet som användes var bekvämlighets urval (Polit & Beck, 2016). Inklusionskriterier för 

urvalet var Legitimerad sjuksköterska/ Barnsjuksköterska som arbetar på en 

neonatalavdelning. 

Inledningsvis skickades informationsbrev ut via mail till verksamhetschefer som är ansvariga 

för neonatalavdelningar på två sjukhus i Mellansverige. Informationsbrevet till 

verksamhetschefen innehöll information som förklarade syftet med studien. 

Verksamhetschefen vid ett av sjukhusen gav sitt godkännande att genomföra studien. 

Informationsbrev delades då ut i pappersform till samtliga sjuksköterskor som var aktuella för 

studien. Sjuksköterskor/barnsjuksköterskor kontaktade författaren av arbetet och plats för 

intervju bokades in. De åtta första sjuksköterskorna inkluderades i studien, samtliga har en 

specialistsjuksköterskeutbildning inom hälso- och sjukvård för barn och ungdom och arbetar 
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på en neonatalavdelning i Mellansverige som vårdar prematurfödda barn från födelsevecka 

28. Alla deltagare var kvinnor med en åldersspridning mellan 35 - 65 år. 

Arbetslivserfarenheten inom neonatalvård varierade mellan 3 - 38 år.  

5.3 Datainsamling  

I studien har data samlats in via semistrukturerade intervjuer (Polit & Beck, 2016).  

Intervjufrågorna testades genom en pilotintervju innan datainsamlingen påbörjades. Inga 

justeringar av intervjuguiden genomfördes efter pilotintervjun. Innan intervjustart skrevs 

informerat samtycke under av barnsjuksköterskorna. Intervjuerna utgick från en intervjuguide 

(bilaga 1) som bestod av sju huvudfrågor, ytterligare följdfrågor ställdes under intervjuernas 

gång. Exempel på följdfrågor var ” kan du berätta mer om det?” och ”kan du ge några 

exempel?”. Tidsåtgången för intervjuerna var ca 20 - 40 minuter. Intervjuerna genomfördes 

på en plats vald av deltagarna, vilket i samtliga fall var i ett enskilt rum på den arbetsplats där 

de arbetade. Intervjuerna spelades in och transkriberades därefter ordagrant. 

5.4 Analys 

Den analys som används var manifest innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman (2004). 

Det transkriberade materialet lästes igenom ett flertal gånger, för att få en uppfattning och en 

helhetsbild av materialet. I nästa steg identifierades meningsbärande enheter ur texten, som 

därefter kondenserades. Vid nästa steg kodades de kondenserade meningsbärande enheterna. 

Likheter och skillnader mellan koderna identifierades och bildade tretton underkategorier. När 

detta var utfört delades underkategorierna in utefter gemensam innebörd och sammanfattades 

i fyra kategorier.  

Tabell 1: Exempel på genomförd analys 

Meningsenheter  

 

Kondenserade 

meningsenheter 

Koder   Underkategorier Kategorier 

Sen kan man ju 

se skillnaden eeh 

mellan beroende 

på graden på hur 

sjukt barnet har 

varit. Eeh är det 

ett väldigt sjukt 

barn som krävt 

en riktig 

intensivvård med 

respirator och där 

det kan vara svårt 

där man inte får 

hålla sitt barn 

man kanske bara 

får sitta och 

klappa. Där tar 

det lite längre tid 

självklart. Vi tar 

ju ändå ifrån dom 

det naturliga 

Det är skillnaden 

beroende på hur 

sjukt barnet har 

varit. Om barnet 

är väldigt sjukt 

och kräver 

intensivvård med 

respirator som 

försvårar 

närkontakten och 

det naturliga där 

tar det lite längre 

tid 

 

Medicinskt 

tillstånd 

påverkar 

 

Barnets 

medicinska 

tillstånd 

Hälsotillstånd 
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Ja…att det är fler 

kanske som jag 

har upplevt som 

inte har knytit an 

med det kan 

också vara med 

språk att dom 

förstår inte 

riktigt. dom kan 

inte få den 

informationen 

som man kan ge 

om dom förstår 

svenska och så. 

 

jag har upplevt 

flera som inte har 

knytit an. Vilket 

kan bero på 

språket, att dom 

inte kan få 

samma 

information som 

dom som förstår 

svenska 

 

 

Språkbarriärer 

försvårar 

 

Språkbarriärer 

 

Föräldrars 

förutsättningar 

 

Många föräldrar 

är rädda såklart 

men där måste vi 

vi måste pusha 

dom till att våga 

och sen det här 

med separation 

såklart som 

påverkar att inte 

kunna ha sitt barn 

hos sig 24/7 och 

lära känna det 

från start det är 

klart det påverkar 

anknytningen så 

där måste vi som 

personal 

stötta..eeh det är 

när dom sitter 

KMC som dom 

får tiden att 

liksom känna, 

lukta och få den 

närhet som krävs 

för att skapa 

känslor. 

 

Många föräldrar 

är rädda, där 

måste vi pusha 

dom att våga. Sen 

det här med 

separation som 

påverkar att inte 

kunna ha sitt barn 

hos sig 24/7 och 

lära känna det 

från start det 

påverkar 

anknytningen. 

Där måste 

personal stötta, 

det är när dom 

sitter KMC som 

dom får tiden att 

känna, lukta och 

få den närhet som 

krävs för att 

skapa känslor. 

 

Stötta 

föräldrar 

 

Stöd 

 

Personalens 

inverkan 

 

5.5 Förförståelse 

Författaren arbetar som sjuksköterska på den neonatalavdelning där intervjuerna genomfördes 

och har därmed egna upplevelser av föräldrars anknytning till sitt prematur födda barn, vilket 

kan ge författaren en förförståelse av ämnet. Detta bör beaktas under studiens gång 
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5.6 Forskningsetiska överväganden 

De etiska riktlinjerna, informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2017) som finns att ta hänsyn till vid forskning har beaktats i denna studie. 

Innan intervjuerna påbörjades gavs information både skriftligt och muntligt där hänsyn till de 

etiska riktlinjerna framgick, som att deltagandet var helt frivilligt och att de när som helst 

kunde avbryta sitt deltagande utan motivering. För att ta hänsyn till konfidentialitetskravet 

sparades inte intervjuutskrifterna på datorns hårddisk utan på ett USB-minne, som förvarats 

inlåst. Detta för att minimera risken att röja deltagarens identitet. Barnsjuksköterskornas namn 

har i slumpvis ordning kodats om till ”Intervju 1”, ”Intervju 2” och så vidare. 

Etiska problem som kunde dyka upp under intervjuns gång var att deltagaren blev påmind om 

situationer gällande föräldrars anknytning till sitt prematurfödda barn, som deltagaren 

upplevde som känslomässigt påfrestande. Ett annat etiskt dilemma är att författaren arbetar på 

neonatalavdelningen där även intervjupersonerna arbetar, alltså finns en arbetsrelation till ett 

flertal av deltagarna. 

Det material som samlats in under studien sparades enbart tills studien blivit godkänd och 

publicerad, därefter förstördes allt material.   

6. Resultat 
 

Enligt barnsjuksköterskornas upplevelser finns det faktorer som främjar föräldrars anknytning 

till sitt prematurfödda barn och faktorer som försvårar denna process.  

I analysen framkom fyra kategorier och tretton underkategorier som kommer redovisas i 

resultatet. Kategorierna som framkom var föräldrars livssituation, hälsotillstånd, föräldrars 

förutsättningar och personalens inverkan, vilket sammanfattar de faktorer som upplevdes 

påverka anknytningen både ur ett positivt och negativt perspektiv. 

Tabell 2: Kategorier och underkategorier 

Kategorier Underkategorier 

Föräldrars livssituation Socioekonomiska förhållanden 

Kulturell bakgrund 

Nätverk 

Familjesituation 

Hälsotillstånd 

 

Barnets medicinska tillstånd 

Föräldrars medicinska tillstånd 

Föräldrars känslomässiga tillstånd 

Föräldrars förutsättningar  

 

Kunskap och erfarenheter 

Språkbarriärer  

IVF-graviditeter  

Personalens inverkan  Stöd 

Tydlighet 

Förståelse 
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6.1 Föräldrars livssituation 

Det visade sig att barnsjuksköterskorna upplever att föräldrars livssituation såsom 

socioekonomiska förhållanden, kulturell bakgrund, nätverk och familjesituation påverkar 

deras anknytning till sitt prematurfödda barn. 

6.1.1 Socioekonomiska förhållanden 

Trots att Sverige har ett försäkringsnät som tillåter att båda föräldrarna får ersättning för vård 

av svårt sjukt barn, framkommer det att många familjer av ekonomiska skäl inte har möjlighet 

att båda föräldrarna är borta från sitt arbete. Detta innebär att en förälder, vanligtvis pappan 

inte kan tillbringa lika mycket tid på neonatalavdelningen tillsammans med sitt prematurfödda 

barn utan behöver tillbringa sin tid på arbetet. Det beskrivs att pappor lämnar sjukhuset tidigt 

på morgonen och återkommer sent på kvällen, då det inte är ovanligt att arbetet ligger i en 

annan stad. Frånvaron resulterar i osäkerhet i handhavandet med sitt barn vilket leder till 

avståndstagande som vidare skapar problem med anknytningen. 

” Även om föräldrarna som är inlagda på neo med sitt barn får den tillfälliga 

föräldrapenningen för vård av allvarligt sjukt barn så är det bara en som arbetar i den 

familjen så kanske dom inte har råd att båda två är hemma för att vårda sitt barn utan bara 

en är hemma och då förlorar man den anknytningen också.” (Intervju 2)  

Det framkommer även att barn börjar matas med nappflaska istället för amning, då det visar 

sig att mamman var tvungen att arbeta då hennes arbetsinsats inbringade mer pengar än 

pappans. Mamman tvingades att prioritera ekonomin före amning och närhet till barnet, vilket 

även påverkar anknytningsprocessen då mamman är frånvarande. Ekonomiska svårigheter 

skapar även en ständig oro hos föräldrarna, bland annat för deras matsituation på sjukhuset 

där matlagningsmöjligheterna är begränsade, deras boendesituation vid hemkomst samt 

problematik gällande transport till och från sjukhuset. Den ständiga oron för ekonomin 

upplevs påverka föräldrarna och deras anknytning till sitt barn. Vanligtvis sågs den 

socioekonomiska utsattheten hos invandrare, flyktingar och hos personer med tidigare 

missbruksproblem. Detta upplevs skapa en osäker grund, speciellt vid bristande stöd från 

omgivningen, vilket sågs påverka anknytningen.  

”Dom socioekonomiskt utsatta är invandrare och flyktingar och då finns även problematiken 

med andra kulturer. Dom socialt utsatta har det jobbigt ekonomiskt. Det är inte gratis med 

sjukvård och gå på sjukpenning och de känner att de inte har råd med mat, en ständig oro för 

ekonomin påverkar” (Intervju 1) 

6.1.2 Kulturell bakgrund 

Barnsjuksköterskorna beskriver att kulturella aspekter kan påverka anknytningsprocessen. När 

föräldrar, tillhörande vissa kulturer, får ett prematurfött barn är det flera som är 

avståndstagande och backar i anknytningsprocessen. Detta upplevs bero på rädsla som 

grundas i att när ett barn föds prematurt i vissa länder innebär det att barnet inte kommer 

överleva. Detta ses exempelvis när personal från neonatalavdelning tar med det 

prematurfödda barnet i transportkuvösen från operation eller förlossningen för fortsatt vård. I 

samband med detta har utländska föräldrar kopplat ihop det med att barnet inte överlevt. Detta 

skapar en kulturkrock då föräldrar ska komma för att ta avsked av sitt barn när det i själva 

verket lever och mår bra. Vilket vidare påverkar anknytningen då föräldrarna redan startat sitt 

sorgearbete.  
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”Ett barn som kommer förtidigt i deras länder dom är ju lika med döda. Jag vet vid ett 

tillfälle hade vi en familj som hade fått ett inte jätteförtidigt runt vecka 31 -32 tror jag, 

pappan var med nere vid förlossningen och såg hur vi tog hand om barnet och la in det i 

transportkuvösen med andningshjälp och åkte upp här på avdelningen. Sen kom dom och 

skulle titta på bebisen och trodde att dom skulle ta farväl av sitt barn.” (Intervju 1) 

Ett annat kulturellt perspektiv som beskrivs är ett exempel när en mamma från Afrika fick sitt 

prematurfödda barn som egentligen krävde kuvösvård, men mamman placerade barnet 

innanför sina kläder och vårdade barnet på bröstet. Hennes uppfattning var att om ett barn ska 

överleva, är det på bröstet det måste vårdas. Där sågs en tydlig bild av att mamman knutit an 

till sitt barn och gjorde det som hon ansåg krävdes för att barnet skulle överleva. Det beskrivs 

som lättare att störa anknytningen hos en västerländsk familj med redan inrotade liv, som helt 

plötsligt ska tillbringa en längre tid på sjukhus. Ur den kulturella aspekten framkommer det 

även att flera pappor med utländsk härkomst är avståndstagande. Detta beskrivs som att det 

inte är pappans uppgift att ta hand om barn och familj. Flera pappor från vissa kulturer 

upplevs motståndskraftiga gällande omvårdnad av barnet, det anses vara mammans, 

alternativt personalens uppgift. Det visade sig att papporna i dessa fall inte knöt an till sitt 

barn. Det beskrivs även att mammor ibland åker hem på nätterna för att städa och laga mat till 

övriga i familjen, för att sedan återvända till sjukhuset för att vara med sitt prematurfödda 

barn då pappan är frånvarande både på hemmaplan och på sjukhuset. Svenskfödda pappor 

upplevs knyta an bättre till sitt barn, då de vanligtvis har ett större intresse att delta i vården 

och sitta KMC med barnet tills mamman kan komma till avdelningen. 

”kulturellt ja men mmm där upplever jag mer att papporna inte alltid knyter an det är liksom 

inte deras uppgift att ta hand om barn utan det är eeh liksom kvinnans lott i livet. Jag brukar 

försöka att dom får vara med och byta blöja och så men vissa är väldigt motståndskraftiga.” 

(Intervju 8) 

Barnsjuksköterskorna upplever att när ett barn föds med en kromosomavvikelse eller annat 

handikapp, speglas det många gånger av kulturens acceptans. Det beskriver att vissa kulturer 

inte accepterar ett handikappat barn utan de lämnas kvar på avdelningen.  

6.1.3 Nätverk  

Barnsjuksköterskorna betonar att stöd från mor- och farföräldrar eller andra personer som det 

finns en nära relation till upplevs viktigt i anknytningsprocessen. Avlastning både på 

sjukhuset och i hemmet beskrivs som en viktig komponent för att underlätta för de familjer 

som får ett prematurfött barn, framförallt om det finns syskon i familjen. Ett svårt sjukt barn 

innebär påfrestningar. För de barn som kräver fortsatt vård efter hemgång kan avlastning för 

föräldrarna till exempel med nattvak vara avgörande för att de ska orka. 

”Det är jättebra om dom har ett nätverk runt om, eftersom det är barn ibland som har varit 

små som blir lite mer medicinskt krävande längre fram och infektionsmässigt och kan vara 

utsatta och ha mera problem och även med mage och så” (Intervju 7) 

Finns det missbruksbakgrund hos föräldrarna betonas det att bristande sömn kan vara en 

trigger för abstinensen, vilket innebär att dessa personer behöver stöd från nätverket runt 

omkring för att ändå orka knyta an till sitt barn och stå emot ett återfall. 
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6.1.4 Familjesituation 

Familjekonstellationer kan se olika ut. I de familjer där föräldrarna består av två mammor 

skiljer sig sjuksköterskornas upplevelse gällande hur anknytningen ser ut. Vissa 

sjuksköterskor upplever att de flesta medmammor knyter an precis på samma sätt som den 

bärande mamman, medan andra beskriver att anknytningen försvåras för medmamman då hon 

inte burit barnet och att hon saknar en genetisk koppling som gör att barnet liknar henne. 

Detta upplevs resultera i att medmamman observerar istället för att deltaga vid 

omhändertagande av barnet.  

”Det har varit skillnad med den som inte har burit barnet. Den som har knutit an håller på 

mest med barnet och den andra sitter mest som åskådare.” (Intervju 4) 

Då barnet legat i mammans mage under graviditeten ses ett försprång gällande mammans 

anknytning. Dels på grund av att barnet redan från start känner igen mammans hjärtljud och 

dels för att mamman ofta prioriteras då målet är att barnet ska amma. Papporna ses generellt 

som utsatta då de inte kan ersätta amningen och målet med att låta barnet snutta i samband 

med sondmatning, det blir inte lika pappa-centrerat. För att gynna pappans anknytning ses det 

viktigt att papporna får sitta KMC med barnet så fort mamman inte är närvarande på 

avdelningen. Vid de tillfällen där faderskapet inte är fastställt uppleves ändock en fin 

anknytning från ”pappans” sida. Även om denna situation beskrivs som ovanlig och att 

skillnader förmodligen finns beroende på situation och föräldrarnas relation.  

”den pappan tog sitt ansvar ändå och tog till sig barnet så där var det inga problem...eeh nej 

det var det inte men det kan säkert garanterat vara olika. Jag tror det beror på vilken relation 

det är mellan föräldrarna och så” (Intervju 8) 

Även ensamstående mammor upplevs knyta an, då de ofta har sitt fulla fokus på det 

prematurfödda barnet utan att behöva ge uppmärksamhet till en partner.  

I de familjer där det finns syskon till det prematurfödda barnet, ses ibland svårigheter i 

anknytningen. Föräldrarna känner sig kluvna och stressade över situationen. Vanligtvis får 

pappan vara hemma och ta hand om syskonen medan mamman är på sjukhuset med den 

prematurfödda, vilket förvårar pappans anknytning då det vanligtvis inte räcker med kortare 

besök för att skapa en anknytning. Därför ses det som viktigt att föräldrar får hjälp att 

prioritera och fördela sin tid, att föräldrarna växlar mellan hemmet och sjukhuset för att båda 

ska få samma förutsättningar att knyta an till sitt nya barn. Samtidigt som barnen som finns 

hemma är i behov av båda sina föräldrar. De mest framträdande svårigheterna ses då syskonen 

som finns hemma är små, är dom äldre fungerar det vanligtvis bättre. 

”finns det småbarn hemma då kan man ändå uppleva att det påverkar det finns stress hos en 

del föräldrar faktiskt för dom känner sig ju kluvna och det förstår man dom vill både vara 

hemma och med barnet här. Där tror jag att man kanske sitter med dom och hjälper dom 

planera hur dom ska lägga upp med syskonen i hemmet och här” (Intervju 5) 

Barnsjuksköterskorna beskriver att det förekommer de föräldrar som prioriterar barnen som 

finns hemma. Där har de redan byggt upp en anknytning som väger högre än känslorna för det 

barn som de inte knutit an till. När barnet inte längre behöver intensivvård och kan flytta till 

familjevården beskriver sjuksköterskorna att hela familjen kan bo tillsammans, inklusive 

syskon och det finns inget maxantal. Detta underlättar föräldrarnas tidigare känsla av 

otillräcklighet, vilket även gynnar anknytningen.  



10 

 

 

6.2 Hälsotillstånd 

Barnsjuksköterskorna upplever att det medicinska tillståndet hos barnet och föräldrarna, både 

på det fysiska och psykiska planet påverkar anknytningen. Ett prematurfött barn visar sig 

medföra ett flertal olika känslotillstånd hos föräldrarna som på olika sätt påverkar 

anknytningen.  

6.2.1 Barnets medicinska tillstånd 

Barnsjuksköterskorna upplever att när det prematurfödda barnet är svårt sjukt tar vissa 

föräldrar avstånd och håller sig borta, fastän deras barn är i behov av sina föräldrar. När 

föräldrarna inte kan vara nära sitt barn i samma utsträckning och på samma naturliga sätt som 

om barnet varit medicinskt stabilt, påverkar det anknytningen och förlänger 

anknytningsprocessen. Ett svårt sjukt barn kan utgöra hinder för föräldrarnas delaktighet även 

om viljan finns, vilket även upplevs förlänga anknytningsprocessen.  

”det medicinska tillståndet hos barnet det påverkar ju jättemycket, det gör det ju. Inte kunna 

alltså vara nära sitt barn i samma utsträckning som ett barn som är ja som är stabilare och 

mår bättre” (Intervju 4) 

När ett barn kräver mycket medicinsk vård som andningshjälp, syrgas, stomi osv så beskriver 

sjuksköterskorna att föräldrarnas bild av ett barn lätt försvinner och ersätts av en bild av ett 

vårdpaket istället. Detta leder till att fokuset läggs på den medicinska utrustningen, 

inställningar och syrgasbehov istället för barnet. Barnsjuksköterskorna upplever detta som en 

försvarsmekanism, det är lättare att fokusera och hantera teknisk apparatur, siffror och procent 

än känslor. Det blir en form av krishantering för föräldrarna.  

”en del pappor lägger fokus på maskinerna eeh alltså apparaterna, vilka inställningar hur 

mycket syrgas eeh och såna saker istället för barnet i sig. Eeh jag tänker att det också är en 

försvarsmekanism att det är lättare att ta på siffror och procent än på känslor. Man gömmer 

sig bakom det” (Intervju 8). 

6.2.2 Föräldrars medicinska tillstånd 

När föräldrar inte mår bra på det psykiska planet, upplever barnsjuksköterskorna att deras 

närvaro är bristfällig. De sitter inte lika mycket med sitt barn och de undviker sociala 

situationer, som att vistas på intensivsalen, då det alltid är personal och ofta andra föräldrar på 

samma sal. De uteblir ofta från specifika situationer så som mat, vägning och morgonskötsel 

jämfört med föräldrar som har en psykiskt god hälsa som deltar i dessa 

omvårdnadssituationer. Föräldrar med psykisk ohälsa beskrivs som själviska, där jag:et är i 

fokus, vilket leder till ett bristande intresse för barnet. Det beskrivs även som en balansgång 

gällande vilka läkemedel som är godkända i samband med amning, då amning är en viktig del 

i den fysiska kontakten som vidare är viktigt i anknytningsprocessen. Vid psykisk ohälsa hos 

den ena föräldern upplever barnsjuksköterskorna att den andra föräldern kliver fram och tar 

ett större ansvar för barnet. Det betonas att det i dessa situationer är viktigt att lyssna och ta 

små steg framåt för att involvera båda föräldrarna.  

Vid fysiska problem där föräldern själv behöver vård, sker en ofrivillig separation mellan 

barnet och föräldern vilket barnsjuksköterskorna upplever påverkar anknytningen. Detta 

påverkar även den andra föräldern som slits mellan partnern och det prematurfödda barnet. 

När separationen mellan mamma och barn sker på grund av mammans fysiska tillstånd, utan 
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att ett första möte har skett upplever barnsjuksköterskor att anknytningen påverkas så pass 

mycket att de kan vara svårt att senare skapa en anknytning.  

”man kan störa anknytningen jättemycket genom att inte låta föräldrarna träffa sitt barn till 

exempel när dom behöver intensivvård och då blir anknytningen så pass störd att dom kanske 

går hem utan bra anknytning eeh så att det är jätteviktigt att få in båda föräldrarna så tidigt 

som möjligt” (Intervju 6) 

Det framkommer även att barnsjuksköterskor upplever att under tiden mamman kräver vård 

hinner pappan bli trygg med barnet. Detta har setts kunna leda till att han blir 

överbeskyddande och inte vågar lämna över till mamman, vilket försvårar mammans 

anknytning ytterligare. För att ändå gynna anknytningen när mamman vårdas på exempelvis 

IVA, får mamman ha en snuttefilt hos sig som sedan läggs i barnets säng så att barnet får 

känna mammans doft. 

6.2.3 Föräldrars känslomässiga tillstånd 

Likgiltighet från föräldrar är något som barnsjuksköterskorna upplever som ett tydligt tecken 

på bristande anknytning. När personal kan hämta barnet för provtagning utan reaktion från 

föräldrarna. Eller barnet ligger i sin säng och gråter utan att föräldrarna gör en ansats till att 

trösta, eller om barnet sondmatas i sängen och tillbringar i princip all tid i sängen medans 

föräldrarnas fokus är på TV:n eller mobiltelefonen. Då ser sjuksköterskorna ett problem 

gällande anknytningen. Dessa föräldrar prioriterar även att sova. 

” Det är jättetydligt, det betyder ingenting att jag tar deras barn och går eller man kan 

komma in och så ligger barnet i sängen och gråter och så tittar dom på tv och på sin 

mobiltelefon - ska du inte plocka upp det – nej det ska inte äta förrän om 45 minuter” 

(Intervju 6) 

Barnsjuksköterskorna upplever även att rädsla är ett vanligt förekommande känslotillstånd 

hos föräldrar, vilket ses som ett hinder i anknytningsprocessen. Med tiden växlar rädslan 

mellan föräldrarna och vart efter blir ofta den ena föräldern tryggare än den andra, vilket 

oftast ses vid överflyttning från intensivsal till familjevård. Rädslan upplevs grunda sig i olika 

anledningar, allt från att föräldrarna tror att de ska förlora sitt barn till rädsla för medicinsk 

utrustning och barnets storlek. Många vågar inte då de upplever att barnet är ömtåligt. För att 

skydda sig själva i dessa situationer upplever sjuksköterskorna att föräldrar stänger av 

känslomässigt. Med tiden har det dock setts en förbättring gällande detta, vilket tros bero på 

att föräldrarna bjuds in mer i omvårdnaden nu mot tidigare. 

”många är ju rädda och jaa. Det att dom inte vågar ta i sitt barn, dom tycker att det är litet 

och skört” (Intervju 4). 

Vid situationer där föräldrar är tystlåtna, tafatta och inte visar varken reaktioner eller initiativ 

till delaktighet upplevdes situationen som knepig. I dessa lägen beskrev barnsjuksköterskan 

att det krävdes ”hands on” på föräldrarna, att fysiskt placera dem i fåtöljen, plocka upp barnet 

och låta dem sitta med barnet och i samband med detta låta föräldrarna jobba med sina 

känslor för barnet. Det är när föräldrarna sitter KMC som de får en känsla att det är deras 

barn, vilket setts fungera i anknytningssyfte. Det beskrivs även förekomst av föräldrars 

bristande känslor för barnet, där avståndstagande från föräldrarnas sida är ett faktum. De 

beskriver att föräldrar har flertalet orsaker/undanflykter till varför de inte är närvarande på 

avdelningen, vilket även resulterar i att KMC uteblir eller endast förekommer korta stunder. 

Avståndstagande föräldrar ses som ett tydligt tecken på bristande anknytning.  
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”Att dom inte känner för barnet att dom är här fysiskt men inte mentalt att dom eeh är här för 

att vi som personal säger att dom ska vara här inte för att dom egentligen vill…dom missar 

mattider och har fokus på massa annat att dom inte vill sitta med sitt barn och om dom väl 

sitter så är det bara en kort stund innan dom har flera anledningar till att dom måste gå.” 

(Intervju 8) 

En annan faktor som påverkar föräldrarna känslomässigt är omställningen att bli föräldrar. 

Vissa graviditeter är oönskade, eller i vissa fall är föräldrarna ovetandes om att de ens är 

gravida. Andra faktorer är sömnbrist och förlorad egen tid vilket är något som vissa föräldrar 

har svårt att acceptera, vilket leder till problem i anknytningsprocessen. 

6.3 Föräldrars förutsättningar 

Det finns enligt barnsjuksköterskorna ett flertal faktorer som påverkar anknytningsprocessen 

både ur ett positivt och ett negativt perspektiv. Föräldrars förutsättningar och referensramar är 

en aspekt, där kunskap, erfarenheter, språkbarriärer och IVF-graviditeter speglar detta. 

6.3.1 Kunskap och erfarenheter 

Flera barnsjuksköterskor betonar att tidigare erfarenheter och referensramar kan vara av 

betydelse för hur föräldrar knyter an till sitt prematurfödda barn. Flera tidigare missfall eller 

en förlust av ett barn är faktorer som påverkar anknytningen. Dessa förluster har setts 

resultera i avståndstagande föräldrar som inte vågar tro på att det ska gå bra.  

”Dom som har svårt att knyta an är såna som har haft många missfall som har förlorat barn 

innan eller där barnet har varit mycket sjukt eller haft infektioner. Där dom inte riktigt kan 

tro på att dom ska behålla det.” (Intervju 2) 

Vissa föräldrar är pålästa om hur prematurfödda barn ska skötas vilket kan skapa konflikter 

med personal. Dessa föräldrar blir även överbeskyddande vilket barnsjuksköterskorna 

upplever kan vara på både gott och ont.  Det skapar en oro hos personalen för hur de 

överbeskyddande föräldrarna ska påverka barnet under dess uppväxt. I andra fall saknar 

föräldrarna kunskap och förståelse gällande prematurer, att det inte bara är att byta blöja, 

amma och hantera de på samma sätt som ett fullgånget barn. Problemet är om delaktigheten 

brister så förvårar det även anknytningen. Dessa föräldrar behöver hjälp att tyda sina barns 

signaler.  

”Det blir inte det här emotionella känslomässiga och när dom inte förstår vilka signaler dom 

ska titta efter då blir det svårt” (Intervju 2) 

Flera barnsjuksköterskor upplever att anknytningen förbättrats över tid, föräldrar har bjudits 

in att bli mer delaktiga och överlag är föräldrarna mer närvarande. Tidigare sågs kuvösen som 

bästa vårdplatsen, men kunskapen har gått framåt vilket resulterat i att prematurfödda barn 

vårdas mer i sina föräldrars famn. Kraven på föräldrarna har ökat med tiden vilket 

sjuksköterskorna upplever gynnar anknytningen.  

6.3.2 Språkbarriärer  

Barnsjuksköterskorna upplever att olika svårigheter ofta uppstår i samband med 

språkbarriärer. När föräldrarna inte kan förmedla vad de vill, samtidigt som personal inte kan 

informera och förmedla på samma sätt som till en svensktalande familj blir det problematiskt. 

Flera sjuksköterskor upplever att det vid språkbarriärer uppstår frustration från både 

föräldrarnas och personalens sida, vilket även medför svårigheter i anknytningen. Information 
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och föräldrars delaktighet upplevs försvåras för att inte samma språk talas. Information 

gällande betydelsen av att sitta KMC är en viktig aspekt som beskrivs riskeras att gå förlorad 

när det finns språkbarriärer. Förklaringar gällande vad omvårdnaden går ut på försvåras, 

vilket upplevs skapa en osäkerhet hos föräldrarna vilket vidare leder till att de blir åskådare 

istället för att vara aktiva. Tolk finns som hjälpmedel men upplevs som svårt när de inte finns 

på plats och sällan används i omvårdnadssituationer. 

”Alltså Språkbarriärer är en en grymt dålig grej för anknytning, för kan inte vi undervisa 

föräldrarna och förklara vad omvårdnaden alltså går ut på, vad vi ska göra och vad dom ska 

göra så blir dom osäkra så står dom på sidan av och så knyter dom inte an för dom har ingen 

kontakt med sitt barn” (Intervju 2) 

6.3.3 IVF -graviditeter 

När ett barn föds prematurt efter en IVF-graviditet, upplever flera barnsjuksköterskor att 

anknytningen gynnas. Dessa föräldrar har haft en sådan längtan efter att bli gravida och vidare 

få ett barn, att deras glädje över att ha blivit föräldrar gör att de knyter an. 

”Anknytningsmässigt till sitt barn så har det varit önskat. Dom har många gånger till och 

med blivit överbeskyddande för det barnet för det har varit så pass stort för dom.” (Intervju 

7) 

Samtidigt uppger flera sjuksköterskor att dessa föräldrar är mer oroliga än föräldrar som haft 

naturliga graviditeter. IVF-föräldrar tar inget förgivet och vid dålig prognos för det 

prematurfödda barnet ses ett avståndstagande även från dessa föräldrar vilket upplevs präglas 

av rädsla, som vidare skapar problem i anknytningen.  

6.4 Personalens inverkan  

Gemensamt för alla barnsjuksköterskor är att de upplever att personalen har betydelse för 

föräldrars anknytning till sitt prematurfödda barn. Där personals stöd, tydlighet och förståelse 

för föräldrarna är viktigt. 

6.4.1 Stöd 

Flera barnsjuksköterskor beskriver att det ingår i sjuksköterskors arbete att undvika onödiga 

separationer mellan barn och föräldrar, då tidig eller omedelbar separation kan förstöra 

anknytningen både på kort och lång sikt. Barnsjuksköterskor upplever att det är viktig att som 

personal vara öppen, lyhörd och närvarande för att kunna stötta föräldrarna i sin 

anknytningsprocess. Det medicinska ansvaret är sjuksköterskans, men föräldrar ska stöttas i 

att ha omvårdnadsansvaret då det är deras barn. Med tiden har det setts att föräldrars närvaro 

inte bara ger en bättre anknytning, utan också bättre förutsättningar för barnet på det 

medicinska planet. En ständig dialog med föräldrarna ses som viktigt för att successivt öka 

deras delaktighet, samtidigt som det är viktigt att visa hur barnet kan tröstas, hur blöjan ska 

bytas osv. 

”genom att prata alltså sitta med dom och prata prata med dom och visa för dom vad dom 

kan göra, småsaker som dom kan som dom kan göra föräldrarna och så. Och få hålla bara i 

början och så när dom är små och även kanske dom här lite större men man ser dom inte 

knyter an då står dom ju bara.” (Intervju 3) 

För att ge föräldrarna ett specifikt stöd finns kontaktpersoner till det prematurfödda barnet 

vilket upplevs vara på både gott och ont. Det skapar en trygghet för föräldrarna samtidigt som 
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det kan bidra till avskärmning mot övrig personal. Det upplevs även viktigt att som personal 

stötta föräldrarna i de olika roller som de har både på avdelningen och hemma. Möta 

föräldrarna där de befinner sig, då flertalet som får ett prematurfött barn hamnar i chock. Flera 

vet inte ens att neonatalavdelningen finns. 

Flera barnsjuksköterskor betonar att det för anknytningens skull krävs att personalen pushar 

föräldrarna att våga vara nära sitt barn, som att sitta KMC. Det är i samband med KMC som 

föräldrarna får möjlighet att få den närhet som krävs för att få känslor och vidare skapa sig en 

anknytning till sitt barn. Det är ett fåtal föräldrar som tar egna initiativ i omvårdnaden, övriga 

föräldrar behöver pushas och stöttas för att våga vara nära och våga vara delaktiga. 

Barnsjuksköterskorna upplever att personalen har en viktig roll i föräldrars anknytning till sitt 

prematurfödda barn då detta inte är något som sker av sig självt.  

”Man ska pusha rätt hårt, verkligen säga att ditt barn behöver dig, det är viktigt. Vissa tar 

egna initiativ men väldigt många gör inte det så personalen måste hjälpa till, vi är en viktig 

del i att hjälpa till med anknytningen.” (Intervju 4) 

Det betonades att det som personal är viktigt att skapa trygghet för föräldrarna, ta för givet att 

de vill vara nära sitt barn. Det beskrevs att personal inte gav alla föräldrar samma 

förutsättningar som exempelvis vid medicinering av psykofarmaka, lägre begåvning, hög 

alternativt låg ålder på föräldrarna, utländsk härkomst med flera. Dessa sågs inte pushas lika 

hårt av personal vilket vidare upplevs påverka anknytningen.  

Barnsjuksköterskorna beskriver att amning är något som gynnar barnet i många avseenden, 

men det gäller att som personal ha en känsla för hur hårt mammor kan pressas gällande 

amning. Pressen från personal kan få en negativ utgång, den mysiga stund som amning ska 

inbringa kan istället bli ett ångestladdat moment som kan leda till att mamman inte vill hålla 

sitt barn alls. Fördelen som ses med att barnet matas med nappflaska är att pappans 

delaktighet ökar då han kan delta i matsituationen i större utsträckning. 

”Sen upplever jag att pressen på amning kan slå fel det kan bli jätte fel. Dom vet att dom 

borde amma men kroppen och huvudet skriker nej vilket ... Då blir den stund som egentligen 

skulle vara mysig blir ett krävande moment något jobbigt kopplat till ångest och då väljer 

man att inte sitta med barnet alls.” (Intervju 8) 

För att stötta pappans delaktighet är det viktigt att som personal stötta pappan redan från 

början, då det oftast är han som följer med barnet från förlossningen eller operation. Stötta 

pappan att byta blöja och hålla i barnet, så han redan från start får möjlighet att skapa en 

anknytning. Då mammor ibland upplevs som styrande, försvåras pappans delaktighet och 

anknytning.  

6.4.2 Tydlighet 

Barnsjuksköterskorna upplever att tydlighet och information till föräldrar är betydelsefullt för 

att gynna anknytningen. De upplever att det är viktigt att vara tydlig gällande föräldrars 

närvaro på avdelningen, att föräldrarna är de viktigaste för barnet och att personal inte kan 

ersätta deras närhet och kärlek. Det betonas att barnet har samma behov utanför magen som i 

magen av att höra mammans hjärtljud, magljud och röst vilket personalen behöver vara tydlig 

med. Det har setts att föräldrar lättare tar till sig information om barnsjuksköterskan tydliggör 

att det finns forskningsstudier som exempelvis påvisar vikten av KMC.  
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” Vid känguruvård, går jag alltid in och talar om att det finns en forskningsstudie runt 

känguruvård, hud nära vård, så att dom förstår att det är ingenting vi hittat på utan det finns 

forskning bakom och sen att man ger dom broschyr, det har jag märkt ger effekt” (Intervju 5) 

För att öka föräldrars delaktighet betonar barnsjuksköterskorna att det är viktigt att 

avdramatisera situationen, genom att exempelvis koppla bort de sladdar som inte krävs då 

barnet är under uppsikt. Föräldrarna behöver vägledning i anknytningsprocessen. Det är 

viktigt att som personal representera barnet och vara barnets röst, att tydliggöra för föräldrar 

vilka behov barnet har, vilket innefattar föräldrarnas närvaro och närhet. Det betonas även att 

tydlighet under graviditeten är viktigt för att förbereda föräldrar att prematurfödsel kan 

förekomma, så föräldrar är medvetna om vad det innebär. En förberedd förälder upplevs 

lättare kunna hantera situationen och därmed lättare kunna knyta an till det prematurfödda 

barnet. Detta betonas även som viktigt om barnet föds med någon fysisk åkomma som 

ryggmärgsbråck eller hjärtfel. En förberedd förälder har lättare att se barnet bakom 

åkommorna och i och med det lättare kunna ta till sig barnet.  

”mest att dom inte är förberedda och så. Att dom har inte förväntat att dom ska få en född 

förtidigt att den kommer tidigt. När man är gravid har man tänkt redan att mitt barn skulle se 

ut såhär, det skulle vara så sen spricker det när barnet kommer lite för tidigt och så och 

ibland så har dom lite svårt att acceptera det när den kommer ut och då ser dom inte att det 

är en bebis.” (Intervju 3) 

6.4.3 Förståelse 

Barnsjuksköterskans förståelse för föräldrarna upplevdes som viktig. Ett genomgående ämne 

är föräldrars rädsla, därför sågs det viktigt att låta processen ta tid och låta föräldrarna växa in 

i rollen. Dock betonas det att personal måste pusha på och inspirera föräldrarna utan att 

tvinga, tvingande handlingar ses försvåra anknytningen. Barnsjuksköterskorna upplever att 

när kontakten forceras mellan barn och föräldrar brukar ofta anknytningsprocessen börja. 

Uteblir anknytningen eller att responsen från föräldrarna uteblir, upplevs det viktigt att ha 

förståelse för föräldrarna och ta reda på den bakomliggande orsaken till att de inte tar till sig 

sitt barn. Handlar det om ekonomiska problem, psykisk ohälsa, syskon hemma, en hund 

hemma eller andra faktorer. Barn är i behov av föräldrar och finns inte förmågan att vara 

föräldrar behöver de få hjälp. Ovilja eller försummelse av barn kräver extra stöd. Flera 

barnsjuksköterskor upplever att de i dessa lägen är befogat med en orosanmälan, medan de 

även betonade att det inte är aktuellt att koppla in andra myndigheter och göra en orosanmälan 

om inte orsaken blivit känd först. Detta för att få förståelse för situationen och utefter det 

utforma arbetet, för att på så sätt gynna anknytningen. 

”Man måste veta varför det är så. Man måste veta varför innan man skulle koppla in andra 

myndigheter och så. Anknytningsproblem eeh nej man måste se man måste förstå föräldrarna 

det det måste man förstå. Mammans situation och pappans deras situation det måste man 

förstå och så för att den ska knyta till bebisen och så” (Intervju 3) 

Barnsjuksköterskorna beskriver att konflikter mellan personal och föräldrar kan förekomma. 

Orsaker till dessa konflikter kan vara meningsskiljaktigheter eller att personkemin inte 

överensstämmer. Det betonades att det i dessa fall är viktigt att skapa sig en egen uppfattning 

av familjen och inte påverkas av kollegornas bild. Bandet mellan föräldrar och personal ses 

som viktigt i anknytningen, eftersom föräldrarna hamnar i en form av beroendeställning under 

tiden deras barn är i behov av neonatalvård. Dessutom betonas vikten av förståelse för den 

krävande situation föräldrarna befinner sig i, de kanske inte har varit hemma på flera veckor, 
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att vara lyhörd och lyssna är viktigt i dessa situationer. Föräldrarna ska inte uppleva att de är 

gäster utan sjuksköterskan ska anpassa sig efter familjens behov.  

” - jag anpassar mig efter dig och ditt barn och erat behov. Det är inte föräldern som ska 

behöva anpassa sig efter mig som sjuksköterska.” (Intervju 6) 

7. Diskussion 
 

7.1 Metoddiskussion 

Utifrån syftet valdes en empirisk studie med kvalitativ induktiv ansats och deskriptiv design. 

En kvalitativ metod är lämplig när det är upplevelser som ska undersökas (Polit & Beck, 

2016). Bekvämligheturval (Polit & Beck, 2016) användes då deltagarna rekryterades från en 

klinisk miljö. Bekvämlighetsurval som metodval kan bidra till minskad trovärdighet genom 

att forskaren inkluderar dem som finns på plats (Polit & Beck, 2016). Trovärdigheten bedöms 

dock inte påverkad eftersom resultatet överensstämmer med resultat från tidigare forskning. 

För att upptäcka och lyfta ut barnsjuksköterskornas egna upplevelser ur det insamlade 

materialet, användes induktiv ansats. Författaren valde att inte ha med någon specifik längd på 

arbetslivserfarenhet då det bedömdes att föräldrars anknytning till sitt prematurfödda barn är 

en del av det dagliga arbetet på en neonatalavdelning, vilket innebär att upplevelser kring 

detta kan skapas även under en kortare period.  

Deltagarna var i olika åldrar med en varierad arbetslivserfarenhet inom neonatalvård, vilket 

innebar att deltagarna tillförde rikligt med upplevelser till studien. Deltagare med olika lång 

erfarenhet samt olika åldrar på deltagarna bedöms öka trovärdigheten, även fördelning mellan 

olika kön påverkar trovärdigheten (Graneheim och Lundman, 2004). Samtliga deltagare var 

kvinnor, en diskussion kan föras om det hade blivit ett annorlunda resultat om deltagarna 

bestått av både kvinnliga och manliga barnsjuksköterskor.  

Semistrukturerade intervjuer valdes för att få en djupare förståelse. Det ger deltagarna 

möjlighet att fritt berätta om sina upplevelser (Polit & Beck, 2017; Danielson, 2012), detta för 

att kunna skapa en tydlig bild av informanternas upplevelser av faktorer som påverkar 

föräldrars anknytning till sitt prematurfödda barn. Genom att intervjuerna utgick utifrån en 

intervjuguide med möjlighet att ställa följdfrågor för att utveckla svaren, gavs rik information 

som besvarade syftet. För att se om intervjufrågorna svarade på syftet eller om de behövde 

vidareutvecklas, genomfördes en pilotintervju innan intervjuerna påbörjades. Bedömningen 

efter pilotintervjun var att inga justeringar av intervjuguiden behövde göras. Pilotintervjun 

inkluderades inte i studien. Genom att en pilotintervju genomfördes bedöms det öka 

trovärdigheten. Datainsamlingen sträckte sig över en tvåveckorsperiod. En begränsad 

tidsperiod under datainsamlingen stärker pålitligheten (Graneheim & Lundman, 2004). 

För att deltagarna skulle känna sig bekväma erbjöds deltagarna att välja plats för intervjun. 

Samtliga deltagare valde ett enskilt rum på sin arbetsplats. En nackdel som kunde ses vid ett 

par av intervjuerna, var störningsmoment i form av att annan personal kom in i rummet vid ett 

tillfälle vardera under intervjuns gång. Hur detta kan ha påverkat resultatet är svårt att uttala 

sig om. Dock bedöms inte kvalitén på innehållet i dessa två intervjuer skilja sig från innehållet 

i övriga intervjuer. En annan svaghet som sågs med metodvalet var att intervjuerna spelades 

in, vilket upplevdes hämma uttalanden hos vissa sjuksköterskor. Eftersom studien hade en 

författare var det samma person som intervjuade alla åtta intervjupersoner, vilket innebar att 

intervjutekniken var den samma genom alla intervjuer, vilket stärker tillförlitligheten (Polit & 

Beck, 2016).   



17 

 

 

Analysen skedde med en manifest innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman (2004). 

Även om det vid manifest innehållsanalys är det uppenbara i texten som är relevant var det 

svårt att utesluta tolkning helt. Dock eftersträvades objektivitet under hela analysprocessen. 

Risken finns att viss tolkning ändå förekom i samband med kodning av de meningsbärande 

enheterna, då detta är oundvikligt (Graneheim & Lundman, 2004). Den bedömning som görs 

av likheter och skillnader mellan kategorier påverkar trovärdigheten.  För att stärka 

trovärdigheten presenteras citat från intervjupersonerna som styrker resultatet (Graneheim & 

Lundman, 2004). Då urval, datainsamling och analysprocessen har beskrivits detaljerat och 

noggrant, bedöms det ge förutsättningar för studiens överförbarhet. Dock bedöms det svårt att 

överföra till andra områden än på en neonatalavdelning då det vanligtvis är där barn i livets 

början vårdas, oavsett om det är prematurfött eller ett fullgånget barn som är i behov av vård. 

Fullgångna friska barn tillbringar sin första tid på BB, men då denna tid är så begränsad så 

bedöms det svårt att få en bild av anknytningen där. Om resultatet är överförbart bedöms dock 

av läsaren själv (Graneheim & Lundman, 2004). 

Författaren till studien arbetar själv på den neonatalavdelning där intervjuerna genomförts, så 

en viss förförståelse fanns redan. Under datainsamlingen och analysprocessens gång påverkas 

forskaren av sin personliga historia, kvalifikationer och erfarenheter. Det är omöjligt att som 

forskare inte se materialet ur sitt perspektiv, men det är viktigt att inte skapa en mening som 

inte finns (Graneheim & Lundman, 2004). Målet var att använda förförståelsen så att den 

bidrog till en ökad förståelse av informanternas upplevelse, samtidigt som det fanns en 

ständig strävan att inte övertolka materialets innehåll. Då författaren hade en arbetsrelaterad 

relation till flera av deltagarna, ses det som en styrka i avseendet att det kan generera i en 

trygghet för intervjupersonerna (Polit & Beck, 2016). En svaghet kan vara att 

intervjupersonerna inte vill delge en kollega sina upplevelser gällande ämnet.  

Etiska problem som kunnat dyka upp under intervjuns gång var som tidigare nämnts, att 

deltagaren blev påmind om situationer kopplat till ämnet, som deltagaren upplevde som 

känslomässigt påfrestande. I en sådan situation är det viktigt att vara extra tydlig med att 

deltagaren är helt anonym och att deltagarens namn samt eventuella platser som nämns under 

intervjun kommer avidentifieras. Under studiens gång uppkom dock inga etiska dilemman, så 

inga ytterligare åtgärder vidtogs.  

7.2 Resultatdiskussion 

I resultatet framkom det att barnsjuksköterskorna upplevde att föräldrars livssituation var en 

faktor som påverkade föräldrars anknytning till sitt prematurfödda barn. Aspekter på 

föräldrars livssituation var socioekonomiska förhållanden, kulturell bakgrund, nätverk och 

familjesituation. Resultatet visade att när föräldrar är socioekonomiskt utsatta finns det av 

ekonomiska skäl inte möjligheten att båda föräldrarna kan tillbringa all sin tid på sjukhuset 

utan en måste arbeta, vilket sågs påverka anknytningen för den förälder som inte kunde vara 

delaktig på sjukhuset. Tidigare forskning visar att sociala, ekonomiska och hälsopolitiska 

stadier påverkar vilka förutsättningar föräldrarna får. Familjer i Sverige upplevs ha privilegiet 

att kunna vara med sitt barn i och med det försäkringsnät som finns gällande föräldrapenning, 

vilket upplevs gynna anknytningen (Dykes et al., 2016). Trots detta försäkringsnät visar 

resultatet på att föräldrarnas ekonomiska förutsättningar sedan tidigare är avgörande för om 

båda föräldrarna kan vara delaktiga på sjukhuset. En fråga som väcks är om det finns risk för 

att vissa föräldrar redan från start har sämre förutsättningar i anknytningsprocessen till sitt 

prematurfödda barn på grund av de socioekonomiska förutsättningarna. 
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Ur det kulturella perspektivet upplevde flertalet barnsjuksköterskor att de förekom 

kulturkrockar gällande missförstånd om barnets chanser att överleva och föräldrars acceptans 

till ett handikappat barn. En annan kulturell påverkan som barnsjuksköterskorna beskrev var 

att pappor från vissa kulturer ofta var frånvarande och hade en bristande anknytning till sitt 

barn, vilket beskrevs grunda sig i synen av att barn och hem enligt dessa pappor var 

mammans ansvar. I en studie av Noergaard et al. (2017) beskrivs maskulinitet bestå av 

kulturella ideal, värderingar och förväntningar som bildar sociala normer relaterade till män. I 

vissa kulturer har detta lagts åt sidan och pappan tar en större roll, medan andra kulturer 

fortfarande ser mamman som den primära vårdgivaren till barnet. Enligt Bowlbys 

anknytningsteori är det centrala i anknytningsprocessen att föräldrar finns tillgängliga och är 

mottagliga för de behov barnet har. Detta leder till att barnet lär sig att föräldrarna är 

tillförlitliga vilket vidare skapar en trygghet för barnet (Bowlby, 1982). Kopplat till detta kan 

det ses att kulturella mönster kan påverka att barnet inte skapar en trygghet till sin pappa, då 

det visat sig att pappor från vissa kulturer har hög frånvaro och begränsad tillgänglighet.  

Språkbarriärer sågs som problematiskt då detta ledde till bristfällig information, bristande 

förståelse och svårigheter i att få föräldrarna att bli deltagare istället för åskådare. Det skapade 

osäkerhet hos föräldrarna och frustration hos både föräldrar och personal. Denna problematik 

gällande språkbarriärer inom neonatalvård sågs även i en studie av Patriksson, Berg, Nilsson 

och Wigert (2017). Detta blir en samhällelig aspekt då Hälso- och sjukvårdslagen (SFS, 

2017:30) reglerar att likvärdig och god vård eftersträvas för alla. Detta är något som 

personalen behöver arbeta aktivt med. Det familjecentrerade perspektivet försvåras när 

föräldrarna inte kan involveras fullt ut. Resultatet visar att tolk finns att tillgå men upplevs 

som svårt, bland annat för att de inte finns på plats. Dessutom används de inte i 

omvårdnadssituationer, vilket resulterar i förlorad information och delaktighet från 

föräldrarnas sida. I Patriksson, Berg, Nilsson och Wigerts (2017) studie framkommer det ett 

behov av organisatoriska förändringar på svenska sjukhus för att öka föräldrarnas deltagande i 

deras barns neonatala vård. För de föräldrar som inte behärskar det svenska språket, bör 

tillräckligt med tid och möjligheter ges och rutiner fastställas där tolkar används oftare. En 

fundering som finns hos författaren är om det ibland kan ske en förväxling gällande kulturell 

påverkan och språkbarriärer vid bristande anknytning, att anknytningsproblemen inte beror på 

kulturella mönster utan påverkas av kommunikationssvårigheter på grund av olika språk.  

I resultatet framkom det att barnsjuksköterskor upplevde att svenskfödda pappor knöt an 

bättre till sitt prematurfödda barn och att det mer sällan sågs problem i de situationerna. En 

studie visar dock att det är vanligt med svenska pappor som under den fösta månaden av sitt 

prematurfödda barns liv inte har fått riktiga känslor för sitt barn, vilket vidare leder till en 

försenad anknytning (Lindberg, Axelsson & Ohrling, 2008). Funderingar som finns hos 

författaren är om skillnaderna kring upplevelser av svenska pappors anknytning, kan bero på 

att det inte upplevs lika accepterat i Sverige att inte knyta an till sitt barn, så papporna döljer 

vad de egentligen känner i jämförelse med pappor från andra kulturer. 

Barnsjuksköterskornas upplevelser av hur familjesituationer och olika familjekonstellationer 

påverkar anknytningen fanns det delade meningar om. Vissa beskrev medmammors 

anknytning som bra, medan andra menade att anknytningen försvårades då den genetiska 

kopplingen saknades. Detta stärks i en studie av Pennings (2016) som visade att jämlikheten 

mellan två mammor går förlorad efter förlossningen på grund av den ojämlika kopplingen till 

barnet då den genetiska bindningen saknas, i jämförelse med en pappas koppling i ett 

heterogent förhållande. Något som betonades var att föräldrar ofta påverkades negativt då det 

fanns syskon hemma, det skapade ofta stress och en känsla av otillräcklighet hos föräldrarna 
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vilket även påverkade anknytningen. Tidigare forskning visar att det är viktigt att det finns ett 

familjecentrerat perspektiv för att skapa en positiv anknytningen. Patienten och familjen ska 

stå i centrum och familjen ska i möjligaste mån hållas samlad under vårdtiden (Danerek & 

Dykes, 2008; Dykes et al., 2016,). Resultatet visar att det är vanligt att pappan tar hand om 

barnen som finns hemma medans mamman är på sjukhuset med det prematurfödda barnet. 

Det framkom även att när barnet är färdigvårdad på intensivvårdssalen och kan flytta till 

familjevården, kan hela familjen med syskon bo tillsammans. Detta påtalas även i tidigare 

forskning (Dykes et al., 2016) vilket har visat sig underlätta föräldrarnas känsla av 

otillräcklighet vilket därmed gynnat anknytningen.  

En annan påverkande faktor som framkom i resultatet var både barnets och föräldrarnas 

medicinska tillstånd. Ett svårt sjukt och skört barn skapade ofta rädsla hos föräldrarna, vilket 

ledde till att de blev avståndstagande. Detta kan kopplas till Banduras begrepp Self-

efficacy som handlar om individens tilltro till att självständigt klara av en handling i en 

särskild situation. Dessa föräldrar saknar den tilltron och uppfattar sin förmåga som 

otillräcklig. Vid misslyckanden förlorar de ännu mer tron på sina förmågor vilket vidare kan 

leda till stress och depression (Bandura, 1994). Denna rädsla som framkommer i resultatet 

beskrivs även i en studie av Ncube, Barlow och Mayers (2016). Forskning visar på att tidig 

hud mot hudkontakt är ett steg i att förebygga dessa känslor hos föräldrarna. KMC ska helst 

ske direkt efter förlossningen och barnets transport till neonatalavdelningen kan ske på 

förälderns bröst, trots behov av ventilation för att gynna både anknytning och barnets 

utveckling (Dykes et al., 2016).   

Vid psykisk ohälsa upplevs föräldrarnas närvaro som bristfällig, vilket beskrivs grunda sig i 

flykten från sociala situationer, bristande intresse för barnet samt osäkerhet gällande det 

prematurfödda barnet. De uteblir ofta från omvårdnadssituationer så som matning, vägning 

och morgonskötsel. Avståndstagandet leder till bristande närhet till barnet som vidare ger en 

negativ påverkan på anknytningen, vilket även beskrivs i en studie av Candelaria, Teti, och 

Black (2011). Avståndstagande föräldrar med en ansträngd relation till barnet ses även hos 

föräldrar som tidigare haft en god psykisk hälsa. Ett prematurfött barn och de omständigheter 

detta innebär kan nämligen skapa en stress hos mamman som vidare kan leda till psykisk 

ohälsa, även om den psykiska hälsan tidigare varit god (Habersaat et al., 2014; Verena et al., 

2014). I och med att ett prematurfött barn kan påverka föräldrars psykiska hälsa så pass 

mycket, även om psykisk ohälsa inte funnits tidigare, anses förståelsen öka för att 

avståndstagandet blir större hos de föräldrar som redan lider av ohälsa på det psykiska planet.  

I de fall där även mamman behövde vård på exempelvis en intensivvårdsavdelning, skedde 

ofta en omedelbar separation som sågs påverka anknytningen på både kort och lång sikt. En 

studie av Flacking et al. (2012) visar att det redan under graviditeten startar en psykologisk 

bindning mellan föräldrar och barn, för att detta band ska utvecklas är det viktigt med fysisk 

närhet redan i ett tidigt stadie. Genom att separera mamma och barn redan från start ges inte 

möjligheten till att stärka denna psykologiska bindning, vilket resultatet visar påverkar 

anknytningen. Detta ses även i en studie av Danerek och Dykes (2008). Vilket vidare styrks 

av Bowlbys anknytningsteori, som beskriver att ett barns tidiga anknytning till sina föräldrar 

har en inverkan som påverkar livet ut (Bowlbys, 1982).  

Ytterligare en faktor som barnsjuksköterskorna upplevde påverka anknytningen var 

personalens inverkan. Stöttning, tydlighet och förståelse från personalens sida upplevdes som 

viktiga aspekter. Fåtalet föräldrar som får ett prematurfött barn tar egna initiativ, stöd från 

personal upplevdes som avgörande. För att gynna anknytningen var föräldrarna i behov av 
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stöd i sin rädsla, att våga vara nära sitt barn och våga vara delaktig i barnets omvårdnad. Som 

personal sågs det viktigt att pusha föräldrarna till delaktighet. I en studie av Maastrup et al. 

(2017) framkom det att KMC till en början skapar osäkerhet hos föräldrarna, som vartefter 

övergår till trygghet. Ytterligare forskning beskriver vikten av att sjuksköterskor som arbetar 

på neonatalavdelningar ger föräldrarna förutsättningar, genom att stötta och hjälpa föräldrarna 

att ta hand om sitt eget barn och med tiden ta över ansvaret. Målet är att föräldrarna innan 

hemgång ska ha allt ansvar för sitt prematurfödda barn (Olsson, Ahlsén & Eriksson, 2016).  

Barnsjuksköterskorna beskrev att tydlighet från personal är betydelsefullt i 

anknytningsprocessen. Speciellt tydlighet gällande föräldrars betydelse för barnet, att deras 

närvaro och delaktighet är avgörande för att kunna knyta an och hur viktigt det är för barnets 

välmående. I flera studier beskrivs det att förälderns chanser att känna trygghet gentemot sitt 

barn ökar genom att personal gör föräldern delaktig i barnets omvårdnad. Detta sågs även 

avsevärt förkorta längden på sjukhusvistelsen och resulterar i förkortad tid som spädbarnet 

behöver vara separerat från sin familj och sitt hem (Flacking et al., 2012; Treherne et al., 

2017). Detta kan även kopplas till det som resultatet visar, att genom att forcera kontakten 

mellan föräldrarna och deras barn har framsteg gällande anknytningen setts. Uteblev dock 

anknytningen fanns det delade meningar hos barnsjuksköterskorna gällande orosanmälningar. 

Detta blir en etisk aspekt då det enligt FN:s barnkonvention är barnets bästa som ska komma i 

främsta rummet vid alla beslut som rör barn (Regeringskansliet, 2014). Dessutom har 

vårdpersonal enligt Socialtjänstlagen (SFS, 2001:453) skyldighet att anmäla oro för barnet till 

socialnämnden.  

En annan faktor som beskrevs som viktigt för att hjälpa föräldrar i anknytningsprocessen är 

personals förståelse för vad föräldrarna går igenom och den situation de befinner sig. Studier 

visar att alla föräldrar inte är redo för exempelvis KMC, trots att de är informerade och 

medvetna gällande vetenskapen kring detta. Föräldrarna behöver stöd i den situationen 

samtidigt som barnsjuksköterskan har till uppgift att stötta barnets rättigheter och det som 

gynnar barnets utvecklingsmöjligheter vilket KMC gör (Kymre & Bondas, 2013). Det är 

därför viktigt att som resultatet visar, låta föräldrarna växa in i rollen. Tidigare forskning visar 

att det inte bara är den fysiska kontakten som är viktig utan även att som förälder kunna 

slappna av när barnet sitter KMC (Dykes et al., 2016).  

8. Slutsats 
 

Den genomförda studiens resultat visar att barnsjuksköterskorna upplever att det finns flertalet 

faktorer som påverkar föräldrars anknytning till sitt prematurfödda barn. En central faktor 

som barnsjuksköterskorna upplevde ha en betydande roll i föräldrarnas anknytningsprocess är 

personals inverkan. Genom att personal visar förståelse och tydlighet mot föräldrarna sågs en 

positiv och i vissa fall till och med avgörande effekt i anknytningsprocessen. Föräldrars 

rädsla, oro och avståndstagande var återkommande genom studien. Detta upplevdes bero på 

en mängd olika faktorer. Från kulturell bakgrund, medicinskt tillstånd hos både barn och 

föräldrar till språkbarriärer, familjesituation och socioekonomiska förhållanden, vilket vidare 

sågs påverka anknytningen mellan föräldrarna och deras prematurfödda barn. Dessa 

situationer speglade återigen vikten av personalens inverkan med stöd, tydlighet och 

förståelse. Barnsjuksköterskorna var eniga om att föräldrar behöver pushas framåt för att våga 

bli delaktiga i sitt barns omvårdnad. Då närvaro och KMC sågs som A och O i 

anknytningsprocessen ligger ett ansvar på personalen att skapa denna delaktighet som vidare 

gynnar föräldrarnas anknytning.  
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8.1 Kliniska implikationer 

Studiens resultat kan bidra till en ökad förståelse för de faktorer och vilken viktig uppgift 

barnsjuksköterskor har gällande föräldrars anknytning till sitt prematurfödda barn. Eftersom 

barnsjuksköterskan på sitt arbete på en neonatalavdelning dagligen möter föräldrar som fått 

ett prematurfött barn, är det viktigt att belysa ämnet. Det är även viktigt eftersom studien visar 

på att det finns ett flertal faktorer som påverkar anknytningsprocessen både ur ett positivt och 

negativt perspektiv. Förhoppningen är att väcka tankar kring dessa faktorer som setts påverka 

anknytningen och utifrån det utforma ett utvecklingsstöd gällande 

sjuksköterskans/barnsjuksköterskans förhållningssätt och arbete, vilket förhoppningsvis kan 

gynna föräldrarnas anknytning och därmed även gynna det prematurfödda barnets utveckling.  

8.2 Förslag på ytterligare forskning 

Under studiens gång visade det sig att det finns begränsad forskning gällande 

sjuksköterskans/barnsjuksköterskans upplevelser av faktorer som påverkar föräldrars 

anknytning till sitt prematurfödda barn, framförallt saknas svenska studier inom ämnet. Flera 

studier belyser föräldrarnas upplevelse av att få ett prematurfött barn och det finns även ett 

flertal studier som beskriver anknytningen ur föräldraperspektivet, men avspeglingen från 

sjuksköterskan/barnsjuksköterskans upplevelser är bristfälliga. Därför är fortsatt forskning 

inom ämnet betydelsefullt. Det skulle även vara intressant med ytterligare forskning i Sverige 

gällande hur sjuksköterskans/barnsjuksköterskans psykiska hälsa påverkas av möten med 

föräldrar som inte knyter an till sitt prematurfödda barn, då egen oro och olustkänsla var 

känslor som barnsjuksköterskorna beskrev i samband med denna studie. 
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Bilaga 1 - Intervjuguide  
 

1. Berätta om hur du upplever föräldrars anknytning till sitt prematurfödda barn. 

2. Berätta om dina upplevelser av mammans anknytning. 

3. Berätta om dina upplevelser av pappans anknytning. 

4. Berätta om dina upplevelser av föräldrars anknytning till det prematurfödda barnet när det 

finns äldre syskon i familjen. 

 

5. Berätta om dina upplevelser när föräldrar ej anknyter till sitt prematurfödda barn? 

6. Vad upplever du avgör föräldrars anknytning till sitt prematurfödda barn? 

7. På viket sätt upplever du att personalen kan påverka anknytningen? 

 

 


