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________________________________________________________________________ 

 
Att bli förälder är oftast ett av de största ögonblicken i en människas liv. Många förväntar 

sig att få en ljuvlig tid, men om barnet får kolik kan denna tid istället bli fylld av barnskrik 

som vänder upp och ned på hela familjesituationen. Flertal föräldrar till barn med kolik 

upplever att de tappar kontrollen över sina liv. Syftet med studien var att beskriva mödrars 

erfarenheter av att ha levt med spädbarn som haft kolik. Metoden var en kvalitativ 

intervjustudie. Åtta mödrar från tre olika barnavårdcentraler intervjuades. 

Intervjumaterialet analyserades med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys. 

Intervjumaterialet resulterade i ett tema och fem kategorier. Resultatet visade att det var 

viktigt att mödrarna fick avlastning och stöttning ifrån släkt, vänner och via bvc, för att 

klara den egentligen korta kolikperioden, som en del föräldrar benämner som en hel 

evighet när de är mitt i den. Till följ av tidsbrist och sömnbrist var det svårt att känna 

glädje över vardagen. Studien kan bidra till att sjuksköterskan på barnavårdscentralen (bvc) 

ökar sin lyhördhet och tar del av föräldrarnas upplevelser, genom att bemöta föräldrarna på 

ett stödjande och professionellt sätt. 
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_________________________________________________________________________ 

 
Becoming a parent is usually one of the greatest expectations a person can have. Many 

expect this time to be one of life´s happiest. Instead this newborn period may be filled with 

incessant crying, turning the family expectations completely upside down. Many parents of 

colicy children feel that they lose control over their lives. The purpose of this study was to 

share mother´s knowledge of this situation through a qualitative interview study. Eight 

mothers from three different child welfare clinics were interviewed. The interview material 

was analysed using qualitative content analysis ending up with one theme and five 

categories. The result showed that it was important that mother’s were relieved from this 

situation by family, friends and through child welfare clinic, to be able to cope with this 

comparatively short colicy period. Some parents felt this was never ending when they were 

in the midst of it. Without relief and lack of sleep parents felt that they could not get their 

expected pleasure out of daily doings. This study may contribute to the child welfare clinic 

nurses sensitivity and comprehension of the parents experiences by meeting these parents 

with a supportive and competent manner. 
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INLEDNING 

Utifrån ett världsperspektiv förekommer spädbarnskolik nästan enbart i industrialiserade 

länder. I de skandinaviska länderna bedöms 10- 20 % av spädbarnen drabbas av 

spädbarnskolik (Tham & Rydin, 2009). I Sverige beräknas 10 % få kolik förutsatt att 

barnet har en normal utveckling och i övrigt är friskt (Canivet, 2002).    

Gråten hos ett kolikbarn har stor inverkan på hela familjesituationen. Spädbarnsgråt kan 

vända upp och ner på hela vardagen. Föräldrar kan känna skuldkänslor, ilska och 

desperation över sin livssituation (Morris & Goodman, 2008). Det är då viktigt att 

sjuksköterskan på barnavårdscentralen (BVC) känner till och kan sätta sig in i föräldrarnas 

livssituation för att på så vis bemöta och stötta föräldrarna på bästa sätt (Benzein, Hagberg 

& Saveman, 2008). Denna studie fokuserar på föräldrars erfarenheter av att ha levt med 

spädbarn som har haft kolik. 

 

BAKGRUND 

Spädbarnskolik 

Ordet kolik används för att kunna beskriva ett besvär som en del barn har under sina första 

månader, då denna etiologi fortfarande är oklar (Lindberg & Lagercrantz, 2007). Forskning 

har gjorts om spädbarnskolik men ännu har man inte funnit någon vetenskaplig orsak till 

detta, vilket resulterar i svårigheter att behandla barnen och bemöta föräldrarnas oro 

(Helseth & Begnum, 2002). Det saknas fortfarande en gemensam definition av 

spädbarnskolik men den mest använda definitionen i tidigare forskning är den av Wessel, 

et. al., (1954) 

”One who, otherwise healthy and well-fed infant, had paroxysms of irritability, 

fussing or crying lasting for a total of more than three hours a day and occurring 

on more than three days in any one week” (a.a s 425-426). 

Författarna till detta arbete har översatt definitionen till; när ett i övrigt friskt och 

välnutrierat spädbarn, har episoder av irritabilitet, kinkighet och otröstlig gråt i mer än tre 

timmar om dagen, i mer än tre dagar per vecka. Gråtattackerna hos kolikbarnet utmärks av 

att barnet drar upp benen mot magen, knyter händerna och skriker högljutt (Canivet, 2002). 

Koliken börjar vanligtvis efter andra levnadsveckan och är som mest intensiv när barnet är 

ett och ett halvt till två månader, för att sedan successivt avtagit och ofta försvunnit när 

barnet är tre till fyra månader (Helseth, 2002). 

Det finns teorier om vad som orsakar kolik och tidigare forskning pekar på att det inte är 

en orsak utan flera samverkande orsaker. Enligt Lindberg (2007) visar de olika teorierna på 

att det skulle kunna bero på en omognad i tarmkanalen. Komjölksprotein kan framkalla 

koliksymtom, vilka kan lindras om komjölken utesluts ur kosten hos den ammande 

mamman. Det har gjorts studier på om koliksmärta beror på en störd relation mellan barnet 

och föräldern, men det har varit svårt att utföra vetenskapligt tillfredsställande studier, som 

stödjer denna teori (a.a). Exempel på symtomlindring av kolik är akupunktur, 



 

2 

beröringstekniker i form av massage samt viss läkemedelsbehandling t.ex. 

Minifomdroppar och Dicykloverinklorid (Tham & Rydin, 2009).  

Det råder inga tvivel om att det upplevs svårt och frustrerande att ta hand om ett barn som 

gråter tröstlöst vare sig det handlar om att barnets symtom diagnostiseras som 

spädbarnskolik eller inte (Morris & Goodman, 2008). Sådan gråt har stor inverkan på 

familjen, det kan vända upp och ner på föräldrarnas dagliga liv och utlösa känslor som 

ilska, skuld och desperation. Det gråtande barnet kan även driva föräldrarna till 

okontrollerade handlingar som kan skada barnet (Long & Johnsson, 2001).  

 

Kolik i en familjekontext 

I en studie av Long & Johnsson (2001) intervjuades föräldrar till barn med kolik och det 

framkom att det dagliga familjelivet kan bli helt kaotiskt av alla skrikande avbrott (a.a). 

Det är avgörande för föräldrarna att veta att prognosen vid spädbarnskolik är god, att 

spädbarnskoliken går över samt att barnet inte drabbas av några men senare i livet 

(Canivet, 2002). Vården av ett barn med oförklarad ihållande gråt är en av de mest 

påfrestande händelserna i livet för nyblivna föräldrar (Keefe, Karlsen, Lobo, Kotzer & 

Dudey, 2006). Av de föräldrar som bor tillsammans upplever 90 % en ökad spänning 

sinsemellan till följd av spädbarnskoliken (Levitzky & Cooper, 2000).  

Genom tidigare sociala interaktioner har mödrar utvecklat en känsla för hur de skall trösta 

ett gråtande spädbarn. När mödrarna försöker interagera med sitt eget barn stämmer inte de 

tidigare förväntningarna och de upplever skuldkänslor eftersom de inte kan trösta sitt barn. 

Mödrarna känner att det är deras fel om de inte kan trösta sitt barn. Det är då viktigt att 

kunna se nya förklaringar på situationen, att det inte alltid är möjligt att trösta barnet samt 

att inte anklaga sig själv för att inte kunna trösta det gråtande barnet. Spädbarnets gråt kan 

upplevas som ett hot mot mödrarna som ofta känner sig otillräckliga i föräldrarollen. 

Föräldrar upplever ofta sömnbrist vilket i hög grad påverkar deras förmåga att klara av det 

gråtande barnet. Långa perioder av störd sömn kan få negativa effekter på föräldrarnas 

välbefinnande och familjeliv. Ofta leder sömnbristen till att föräldrarna känner sig 

frustrerade och känslomässigt labila. Tröttheten kan leda till irritation och ett minskat 

tålamod för det gråtande barnet (Morris & Goodman, 2008). 

I studien av Morris & Goodman (2008) uppfattades fäderna klara av barnets gråt genom att 

lämna tillbaka barnet till mamman. Mödrarna upplevde att fäderna saknade förmågan att ta 

hand om barnet, att fäderna inte visste vad de skulle göra när det gällde skötseln av barnet. 

Flertal fäder känner sig överväldigade av verkligheten av föräldraskapet och att de gärna 

vill vara mer delaktiga men vet inte riktigt hur de skall gå till väga. Det blir då ganska 

begripligt att fäderna automatiskt lämnar över barnet till den andra föräldern, som de tror 

vet mer om hur barnet kan tröstas (a.a). I studien av Räihä, Lehtonen, Huhtala, Saleva & 

Korvenranta (2002) studerades interaktionen mellan föräldrar och deras otröstligt gråtande 

spädbarn. Fäderna i deras studie upplevde att det var svårt att samspela med barnet och 

fäderna blev mindre uttrycksfulla och den visuella kontakten med barnet minskade. 

Fäderna gav inte barnet något leende och kramade inte barnet i samma utsträckning som de 

fäder som hade mer nöjda spädbarn som grät mindre (a.a). Enligt Parke (1981)  finns det 

inget stöd för att den ena eller den andra föräldern skulle vara bättre på att ta hand om 
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barnet. Kvinnor och män reagerar fysiologiskt likadant på spädbarnets gråt och är lika 

duktiga på att tolka vad barnet önskar och på att besvara barnets olika behov (a.a ).  

Otröstlig spädbarnsgråt kan förknippas med känslor av otillräcklighet, trötthet, depression 

samt vanmakt hos mamman. När föräldrar förlorar sin psykiska och fysiska förmåga att ta 

hand om ett spädbarn med kolik, kan de uppleva situationen som en kris med förgreningar 

till barn och föräldra- relationen, äktenskapet och familjedynamiken i allmänhet (Keefe, 

Karlsen, Lobo, Kotzer & Dudey, 2006). Kommunikationen mellan föräldrarna var otydlig 

och huvudfokus låg på att minska spädbarnets gråt vilket medförde att föräldern blev 

mindre mottaglig för de andra i familjen (Räihä, Lehtonen, Huhtala, Saleva & 

Korvenranta, 2002).  

När barnet gråter förtvivlat påverkas även syskon till barnet med kolik och då kan 

föräldrarnas skuldkänslor eskalera än mer. Det äldre syskonet vill t.ex. vara nära mamman 

och förstår inte varför mamman inte kan trösta babyn. Föräldrarnas sociala umgänges liv 

kan också påverkas. Det kan vara svårt att upprätthålla sociala kontakter när större delen av 

dagarna går åt till att finna lösningar för att minska barnets gråt (Long et. al., 2001). 

När effekter på sömnbrist kombineras med andra faktorer såsom känslor av skuld och 

vanmakt, kan föräldrarna förlora behärskningen och i ren desperation komma att skada 

barnet, utan insikt om följderna av sina handlingar (Levitzky & Cooper, 2000; Morris & 

Goodman, 2008). Att skaka sitt barn kan bli ett resultat av föräldrars frustration och stress 

över att barnet gråter frekvent (Talvik & Randell, 2008). Hälso- och sjukvården måste 

uppmuntra föräldrar att utnyttja alla möjligheter att hämta in förlorad sömn och kanske 

stödja dem i att be en familjemedlem om stöd när föräldern känner sig trött (Moris & 

Goodman, 2008). 

I studien av Talvik & Randell, (2008) undersöktes sambandet mellan spädbarnsgråt och 

huvudskador eller spädbarnsdöd, till följd av kraftiga skakningar som barnet utsatts för 

Shaken Baby Syndrom (SBS). Kurvorna visade att när barnet grät som mest och när SBS 

skedde så påminde dessa kurvor om varandra. Det som skiljde kurvorna åt var att 

gråtattackerna började några veckor tidigare än SBS. Tidsskillnaden mellan perioden när 

barnet gråter som mest och när SBS inträffar, kan hjälpa BVC sjuksköterskorna att få 

kontakt med föräldrarna i ett tidigt skede. På så sätt kan BVC sjuksköterskan hjälpa 

familjen i situationer när spädbarnskoliken riskerar att påverka föräldrarna negativt (a.a). 

Det är därför av stor betydelse att föräldrars information till BVC sjuksköterskan om sitt 

barns otröstliga gråt tas på största allvar och att de får ett bra stöd från barnhälsovården 

(Tingberg, 2005). Föräldrar som befinner sig i denna situation behöver hjälp och en 

omsorgsfull rådgivning (Talvik & Randell, 2008).  

 

BVC-sjuksköterskans stödjande funktion vid spädbarnskolik. 

I Sverige sker råd och stöd till de nyblivna föräldrarna genom barnavårdscentralerna vilka 

utgör en mötesplats för barn, föräldrar och BVC sjuksköterskan. Det främsta huvudmålet 

för den svenska barnhälsovården är att stödja föräldrar i sitt föräldraskap, vilket underlättar 

hela familjens hälsa och framförallt barnets utveckling (Baggens, 2001; Benzein, Hagberg 

& Saveman, 2008; Lindberg & Lagercrantz, 2007). FN-konventionen ålägger alla BVC 

sjuksköterskor att på bästa sätt befrämja hälsa, förebygga ohälsa och bedriva 
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föräldrarådgivning (Lindberg & Lagercrantz, 2007). BVC sjuksköterskan är den centrala 

kontaktpersonen och hans/hennes kunskap, intresse samt empatiska förmåga är avgörande 

för en god dialog och relation mellan föräldrarna och BVC sjuksköterskan (Socialstyrelsen, 

2005). BVC sjuksköterskan bedömer vad som är lämpligt att ta reda på vid varje tidpunkt, 

med varje familj utifrån deras individuella behov (Wright & Leahey, 1998).  

Målsättningen för BVC sjuksköterskorna är att stödja och aktivera föräldrarna i deras 

föräldraskap och på så sätt skapa goda förutsättningar för barnets bästa. Den verksamhet 

som bedrivs på BVC är baserad på forskning inom beteende- och medicinsk vetenskap. 

Råden som ges till föräldrarna måste individualiseras utifrån barnets och familjens behov 

(Socialstyrelsen, 2005).  

Det är viktigt att skapa en god och förtroendefull relation mellan BVC sjuksköterskan och 

föräldrarna, för att kunna stödja och hjälpa föräldrarna att klara av sin vardag. För att 

kommunikationen mellan familjen och BVC sjuksköterskan skall fungera på ett 

förtroendeingivande sätt, är det viktigt att BVC sjuksköterskan inger en beaktande och 

tillitsfull relation till familjen. För att vinna tillit behöver BVC sjuksköterskan ta 

föräldrarna på allvar och visa dem respekt, vara lyhörd och lyssna på vad de har att säga 

samt visa förståelse för deras situation och på så sätt få föräldrarna att känna förtroende för 

BVC sjuksköterskan. Många föräldrar oroar sig över barnet när det skriker och har kolik, 

det är då av största betydelse att en noggrann hälsoundersökning av barnet görs, även om 

BVC sjuksköterskan känner en större oro över föräldrarnas situation. Det är viktigt att 

BVC finns tillgänglig och har möjlighet att erbjuda föräldrarna kontinuerlig kontakt samt 

bekräftar dem som goda föräldrar så att de inte känner sig utelämnade. Om familjen får ett 

bra stöd under kolikperioden, kan föräldrarna lättare acceptera upplevelsen av oredan i 

livet när de lever med ett barn som har kolik. Stödet kan bli mer effektivt än att söka 

lösningar på kolikproblemet (Helseth, 2002). BVC samverkar med andra professioner för 

att underlätta för föräldrar som behöver extra stöd i koliksituationen (Lindberg & 

Lagercrantz, 2007). Med barnens bästa för sina ögon har alla som arbetar på BVC, 

skyldighet att uppmärksamma riskfaktorer som påverkar barnets välbefinnande exempelvis 

shaken baby syndrom (Talvik & Randell, 2008). 

 

Familjecentrerad omvårdnad  

Familjecentrerad omvårdnad, är en vårdfilosofi, som bygger på att familjen är det centrala i 

ett barns vård.  Familjecentrerad vård är ett sätt att ta hand om barn och deras familjer 

inom hälso- och sjukvården detta innebär, att vården planeras runt hela familjen och inte 

bara runt det enskilda barnet (Jolley & Shields, 2009). Fokus ligger på hur 

familjemedlemmarna kommunicerar med varandra både verbalt och icke verbalt. När 

förändringar sker inom en familj så finns det alltid en strävan att komma på orsaken till 

förändringen samt lösningar, för att uppnå stabilitet och harmoni igen (Wright & Leahey, 

1998).  

Enligt Kirkevold & Strömsnen Ehem (2002) visar forskning att när någon i familjen blir 

dålig så berörs hela familjen, vilket betyder att det är mycket bättre att behandla hela 

familjen än bara den person som mår dåligt (a.a). Vårdfilosofin strävar efter att stödja och 

stärka individens unika styrka både som person och som en del av familjen (Dunst & 

Trivette, 1996, Shelton & Stepanek, 1995) 
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BVC-sjuksköterskan kan göra en stor insats genom att inrikta sig på ömsesidighet och 

interaktion i förhållande till familjefunktionen, hälsa och ohälsa. Hon kan föreslå familjen 

att tänka utifrån ett nytt perspektiv, på det upplevda problemet. Men också framhålla deras 

resurser och den styrka som finns i familjen och sedan tillsammans med 

familjemedlemmarna utforma omvårdnaden (Wright & Leahey, 1999). Genom att beskriva 

familjens mönster kan de tillsammans avgöra vilka omvårdnadsåtgärder som bör 

genomföras. BVC-sjuksköterskan kan upprätta en omvårdnadsplan och på det viset 

utveckla en djupare förståelse för familjens upplevelse av sin livssituation. 

Omvårdnadsplanen leder till att vården lyfts från en enskild till en interaktionell 

familjenivå (Bell & Wright, 1994). Genom att ett problem lyfts fram ökar möjligheten att 

kunna förändra sitt uppförande och härmed se alternativa lösningar. Under den här 

processen fokuseras möjligheter och styrkor hos hela familjen (Robinsson & Wright, 

1995).        

 

Anknytningsprocessen mellan spädbarn och föräldrar  

Barnet är i behov av en relation till någon som tycker om det och vill vara tillsammans 

med barnet. Bowlby (1994) menar att anknytning i grunden är en social drivkraft för att 

barnet skall överleva. Anknytningen sker oftast mellan barn och föräldrar genom en 

specifik bindning, en bindning som ligger till grund för trygghet i framtiden. När barnet är 

ledset utgör denna grund en möjlighet att återvända till föräldern för att få närhet, kärlek 

och tröst (a.a). 

Barnet är i behov av god omsorg i hemmet för att kunna utveckla en god hälsa och 

överleva. En förälders okonstlade tillgänglighet och ömsesidiga inflytande av interaktionen 

med sitt barn är ett livsviktigt instrument för föräldrar och det lilla barnet (Eshel, 

Daelmans, De Mello & Martines, 2006). De flesta spädbarn knyter an till båda sina 

föräldrar, initialt sker det oftast till mamman (Ainsworths, 1978). Man utgår ifrån att barnet 

kan utveckla relationsspecifika anknytningar till båda sina föräldrar samtidigt med hänsyn 

till hur relationen till respektive förälder utvecklats (Broberg 2006). Det är en naturlig 

reaktion att föräldrar reagerar på spädbarnets gråt, det är en meningsfull signal till 

föräldrarna att det lilla spädbarnet gör anspråk på föräldrarnas uppmärksamhet (Broberg, 

Risholm, Mothander, Granqvist & Ivarsson, 2008). Här kan BVC´s föräldrastöd ge en 

fördjupad kunskap, gemenskap och kontakt i att stärka föräldrarna i sin föräldraroll (SOU 

2008:131). 

Det är inte alltid att det blir en trygg anknytning till föräldrarna. En otrygg anknytning kan 

karaktäriseras av att föräldrarna avvisar barnets behov och är otillgängliga för barnet. Då 

knyter barnet inte an till föräldrarna utan istället alternerar mellan att söka närhet och att 

avstå ifrån föräldrarnas närhet (Ainsworths, 1978). En av de främsta anledningarna till att 

samspelet mellan förälder och barn störs är psykologiska och sociala påfrestningar i 

familjesituationen. I samspelet mellan barn och föräldrar bildas mönster för att barnet skall 

kunna hantera olika påfrestningar, som i sin tur grundas på barnets förväntningar på 

föräldrarnas reaktioner. Ett barn som har en trygg anknytning och litar på sina föräldrar 

och föräldrarnas närvaro känner sig tryggt även i otrygga eller olyckliga situationer 

(Ainsworth, 1978; Fonagy, 1996). Barnets utveckling och hälsa har stor betydelse för hela 

samhället. En trygg anknytning under spädbarnstiden minskar risken för psykiska problem 

senare i livet (Lindberg, Lagercrantz, 2007; Fonagy, 1996). Ett barn som formar en god 
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och trygg anknytning under spädbarnstiden behåller ofta denna trygghet genom hela livet 

(Ainsworth, 1978; Fonagy, 1996).  

 

PROBLEMFORMULERING 

Barnhälsovården har ett ansvar för och intresse av stöttning till föräldrar i deras 

föräldraroll. Samhällets stöd kan ha stor betydelse för föräldrars förmåga, engagemang och 

kunskap att knyta an till sitt barn. BVC sjuksköterskan har en viktig uppgift genom att på 

bästa sätt stödja föräldrarna och även ge stöd i deras kunskapsinhämtning. Det är 

föräldrarna som ger barnet trygghet i livet. För att kunna erbjuda barnet en optimal uppväxt 

så krävs bland annat att föräldrarna mår bra och upplever en god hälsa. Om föräldrarna inte 

får stöd och omvårdnad när de lever tillsammans med ett spädbarn som har kolik, kan detta 

resultera i att barnets liv påverkas. Ett kolikbarns otröstliga gråt leder till att föräldrarna 

förlorar sömn, tid och ork. Tålamodet påverkas och föräldrarna får känslan av att tappa 

kontrollen. För att kunna veta vilket stöd och vilken omvårdnad som krävs är det viktigt att 

BVC sjuksköterskan känner till föräldrarnas situation, för att lättare kunna sätta sig in i den 

värld familjen lever i och då kunna ge ett unikt och individuellt anpassat stöd för hela 

familjen. Det finns få svenska studier, utifrån föräldrarnas perspektiv, om upplevelsen 

under kolikperioden. De svenska studier som gjorts har utgått från hur kolik påverkar 

barnet fysiologiskt men inte hur föräldrarna upplever sin situation. 

 

SYFTE    

Syftet med studien var att beskriva mödrars upplevelser av att ha levt med spädbarn som 

haft kolik. 

 

METOD 

Studien utgjordes av kvalitativa intervjuer. Enligt Kvale & Brinkmann (2009) är en 

intervju en konversation mellan två individer som samtalar om ett ämne med gemensamt 

intresse. En intervju har ett syfte och en struktur (a.a).  Intervjuerna i studien analyserades 

med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys. Kvalitativ innehållsanalys var från början 

främst en kvantitativ metod, som senare utvecklades till att även kunna användas som 

kvalitativ metod. Analysen fokuserar på att tolka texter, exempelvis bandade och 

transkriberade intervjuer. Tolkningen av intervjupersonernas beskrivningar bör göras med 

vetskap om deras individuella tillvaro, historia och kultur. Många tolkningar är möjliga och 

kan vara aktuella även om de är olika (Graneheim & Lundman, 2004).  En induktiv ansats 

har använts vilket innebär att granskningen av texterna skett förutsättningslöst och texterna 

har grundats på människors berättelser om sina erfarenheter. Vid en kvalitativ 

innehållsanalys är det av stor vikt att kunna se likheter och skillnader i textinnehållet. 

Likheterna och skillnaderna uttrycks i kategorier och teman, för att på så vis nå en djupare 

nivå av analysenheten. En kategori är en text med ett gemensamt innehåll, ett tema är en 

beskrivning av textens helhet och kategoriernas underliggande betydelse (a.a).   
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Urval 

Inklusionskriterierna för att delta i studien var föräldrar som levt med ett barn som haft 

kolik och att barnet inte fått akupunkturbehandling. Föräldrarna skulle förstå svenska i tal 

och skrift. Tjugotre föräldrar tillfrågades om deltagande i studien. Fjorton föräldrar föll 

bort på grund av att deras barn fått akupunkturbehandling. Landgren & Hallström (2005) 

påvisade i sin studie, att mödrarna upplevde att barnen skrek mindre och att de blev mer 

nöjda efter att de fått akupunkturbehandling, därav uteslöts barn som fått 

akupunkturbehandling. En förälder tackade nej till deltagande i studien. Totalt intervjuades 

åtta föräldrar varav sju var mödrar och en pappa. Två intervjuer föll bort. Den ena svarade 

inte på syftet eftersom det framkom att barnet fått akupunktur. Den andra intervjun valdes 

bort på grund av svårigheter att grunda ett resultat på en pappas erfarenhet, eftersom det 

bara var en pappa som valde att delta i studien. Medianvärdet för mödrarna var 30,5 år. 

Barnen som haft kolik var nu mellan åtta månader och åtta år och inom de familjer som 

studerades fanns det ett till fyra barn i olika åldrar. Utav de sex mödrarna som ingick i 

studien var fyra förstföderskor och en andragångsmamma samt en fjärdegångsmamma.   

Datainsamling  

Till en början gjordes en förfrågan angående studien på tre vårdcentraler. Eftersom det tog 

tid innan författarna fick svar från vårdcentralerna tillfrågades ytterligare fyra 

vårdcentraler. Sju vårdenhetschefer och vårdenhetsföreståndare på sju olika vårdcentraler i 

mellersta och södra Sverige informerades om syftet med studien (bilaga I och II). I 

samband med detta fick författarna godkännande för att genomföra studien på respektive 

barnavårdscentral (BVC). 

Författarna tog kontakt med BVC sjuksköterskorna under hösten 2009. Medgivande om 

namnutlämnande samt informationsbrev lämnades över (bilaga 3 och 4).  Utav de sju 

vårdcentralerna som tillfrågades, var det tre som bistod med föräldrar till studien. Fyra 

vårdcentraler hade inte möjlighet att finna föräldrar som ingick i inklusionskriterierna. 

BVC sjuksköterskorna valde konsekutivt ut föräldrar för deltagande i studien. Kort muntlig 

samt skriftlig information om studien gavs till föräldern av BVC sjuksköterskan. 

Föräldrarna som samtyckte till att bli kontaktade delgav BVC sjuksköterskan sitt 

telefonnummer och skrev samtidigt på ett medgivande om namnutlämnande. Föräldrarna 

blev sedan kontaktade av författarna för en mer utförlig information om hur studien skulle 

gå till. De föräldrar som samtyckte till deltagande lämnade sitt skriftliga informerade 

samtycke (bilaga V). När författarna till denna studie kände mättnad i intervjuerna 

informerade de BVC sjuksköterskorna. Varje intervju utfördes av en av författarna. 

Föräldern fick själv välja plats och tid för intervjun. Samtliga föräldrar valde att bli 

intervjuade i sitt hem. Innan intervjun påbörjades informerades föräldern om att berättelsen 

kommer att ligga till grund för denna studie. Föräldern påmindes om att det var frivilligt att 

deltaga i studien och att intervjun skulle spelas in på band. Information gavs om att all data 

behandlas konfidentiellt.  

Intervjuerna inleddes med fyra demografiska frågor. Därefter fortskred intervjun med en 

öppen fråga där föräldern fritt fick berätta om sina erfarenheter av att ha levt med ett barn 

som haft kolik (Bilaga 6). Författaren tog hjälp av några stödjande frågor under intervjuns 

gång som till exempel, ”kan du utveckla det lite mer”, ”hur menar du då”, ”ja”, ”mm”.  
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Banden och de transkriberade intervjuerna förvarades inlåsta och var enbart tillgängliga för 

författarna (Kvale & Brinkmann, 2009). Mediantiden för intervjuerna var 42,5 minuter.  

 

Analys 

Intervjutexterna analyserades med en kvalitativ innehållsanalys enligt Graneheim och 

Lundman (2004). Analysenheten utgjordes av föräldrarnas berättelser som transkriberades 

ordagrant in i ett ordbehandlingsprogram. Intervjuerna avidentifierades för att minimera 

risken, att kunna sätta ihop materialet med en bestämd person (Kvale & Brinkmann, 2009). 

Intervjuerna lästes igenom flera gånger av båda författarna, först enskilt och därefter 

tillsammans. En induktiv ansats valdes vid analysen av arbetet. Likheter och skillnader i 

texterna togs ut för att få en övergripande förståelse för analysenheten. Meningsbärande 

enheter blev synliga och kunde tas ut. Därefter kondenserades de meningsbärande 

enheterna, vilket innebar att dessa kortades ner utan att någon viktig eller väsentlig del 

försvann. För att få en ökad förståelse för textinnehållets sammanhang och helhet, 

abstraherades texten och innehållet lyftes upp till en högre logisk nivå. Därefter försågs de 

kondenserade meningsenheterna med koder. Koderna fördes sedan ihop till 15 

underkategorier och fem kategorier. Författarna sammanförde kategorierna, så att den 

underliggande meningen av dem avslutningsvis mynnade ut i ett tema på en förklarande 

nivå (Graneheim & Lundman, 2004). Författarna växlade mellan de meningsbärande 

enheterna, koderna och kategorierna, både som enskilda delar samt som helhet av studien.  

 

ETISKA ÖVERVÄGANDEN 

Som forskare är det viktigt att ha en hög etisk medvetenhet. Här är det betydelsefullt att 

den som utför forskningen är väl förtrogen och kompetent med det aktuella område som 

skall studeras (Medicinska forskningsrådet rapport, 2, 2000).  

Författarna har följt etikregler för humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning, som har 

fyra huvudkrav: informationskravet, samtyckekravet, konfidentialitetskravet samt 

nyttjandekravet (ICN-etikregler, 2002; Medicinska forskningsrådet rapport, 2, 2000). 

Föräldrarnas informationsbrev var tydligt och adekvat utformat för att föräldrarna på ett 

enkelt sätt skulle kunna ta ställning till om de ville delta i studien. Föräldrarnas skriftliga 

samtycke inhämtades från varje enskild förälder. Rättigheten att avbryta sin medverkan när 

som helst under studien, framgick klart och tydligt i informationsbrevet, likaså att 

materialet skulle behandlas konfidentiellt. En negativ aspekt kan vara att föräldrarnas 

innersta tankar och erfarenheter kan avslöjas under intervjun, något som föräldrarna kan 

uppleva som påfrestande men samtidigt positivt, att någon faktiskt intresserar sig för att 

höra om deras erfarenheter. Berättelserna och de skriftliga samtyckena förvarades väl 

inlåsta i brandsäkra skåp, för att ingen skulle kunna identifiera personerna som medverkat i 

studien. Dessa handlingar var enbart tillgängliga för författarna till studien (Medicinska 

forskningsrådet rapport, 2, 2000). Det söktes tillstånd hos Vårdenhetschef och 

Vårdenhetsföreståndare på vårdcentralerna och båda gav sitt muntliga och skriftliga 

tillstånd att genomföra studien.  
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RESULTAT 

Analysen av datamaterialet resulterade i ett övergripande tema och fem kategorier med 

tillhörande underkategorier vilka presenteras i Figur 1. 

 

Figur 1 Översikt av tema kategorier och underkategorier baserat på föräldrars upplevelser. 

TEMA KATEGORIER UNDERKATEGORIER 
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Sömnbrist 

 

Ilska mot barnet 

Känna sig orkeslös 

Återhämtning  
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Tidsbrist 

 

 

Allt är tidskrävande  

Minskad gemenskap med familjen 

Minskat socialt nätverk  

 

Behov av avlastning 

 

Ensam om ansvaret  

Stöd 

 

Otillräcklighet 

 

Känna sig stressad  

Känna sig oduglig 

 

 

Behov av förståelse 

 

 

Känna sig ensam i situationen  

Frustration  

Kommunikation 

Förutfattade tankar  
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Maktlöshet över livssituation 

Mödrarna beskrev sin situation som mycket jobbig, de var ständigt trötta, utmattade och 

fick ingen chans till avlastning. Ibland kände de bitterhet och aggressioner mot sitt barn, 

när barnet bara skrek och ingenting kunde få barnet att tystna. När mödrarna inte fann 

någon möjlighet till återhämtning eller någon möjlighet till att hinna alla måsten, då infann 

sig känslan av maktlöshet. Man miste kontrollen över sitt liv. I dessa situationer kunde 

känslan av att inte vara tillräcklig som mamma infinna sig. De som hade haft möjlighet till 

sömn och avlastning upplevde att de ibland hann med vardagens göromål bättre, de kunde 

fokusera och prioritera på ett bättre sätt. Dessa mödrar visade en mer positiv sida av sin 

livssituation.   

 

Sömnbrist 

När mödrarna inte fick någon möjlighet till sömn kunde det avspegla sig som ilska mot 

barnet, när man som förälder försöker allt men ingenting hjälper. Att alltid vara trött och 

aldrig ha ork för det som behövde göras gjorde det ansträngande att sköta hemmet och 

övriga i familjen. Dygnets alla timmar fylldes av ständigt skrik och mödrarna upplevde att 

de aldrig fick möjlighet till återhämtning. En mamma hade haft funderingar på om hon fick 

lov att slänga ut barnet genom fönsterrutan. Ibland la hon ner honom i sängen och gick 

därifrån en stund så att hon kunde samla krafterna och få tyst en stund för att därefter 

kunna återgå till barnet igen.  

”Jag tyckte inte att jag fick sova något, då blev jag arg, allt var upp och ner…. 

Det fanns ju de nätterna som, när man gjorde, när man hade det här, nästan 

skakade sitt barn nästan hysteriskt.. men då… man hade ju den spärren att man 

gör det inte”  

”Jag levde med stressen upp till halsen hela tiden för att försöka få honom att vara 

tyst. När barnet bara skriker och skriker så försöker man göra allt för att få det 

tyst och när ingenting hjälper så blir man helt upplöst”  

Mödrarna blev trötta och irriterade och hade mindre tålamod och ork till barnet och 

eventuella syskon. 

”Storebror kände sig åsidosatt, han blev arg och ledsen när jag inte orkade” 

”Det var det värsta vi varit med om. Dels för att han skrek så, jag tror att det var 

det värsta eller det blev ju det att man var så trött, man gick uppe hela nätterna 

och sedan skulle man räcka till för storasyster med och det gjorde inte det, det var 

hemskt”  

Mödrarna berättade att när de inte fick tillräckligt med sömn orkade de inte, de kände sig 

utmattade och kunde inte tänka klart, minnet blev påverkat. De förmådde inte ta hand om 

sitt barn i alla situationer.  Det blev svårt att finna glädje med det nya lilla barnet till följd 

av sömnbrist.  

”Jag sov aldrig, jag höll på att bli tokig, jag kom inte ihåg vad som gjorts på 

dagarna”  
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”Den gången la jag ner henne i sängen lugnt sen tog jag en kudde JAG GJORDE 

INGET MOT HENNE. Jag tog kudden och slog den i bilbarnstolen som stod 

bredvid. Jag bara slog, slog, slog och slog, jag kände ta bort mig härifrån, jag var 

arg… arg på henne. Jag var så arg det bara fanns inom mig, egentligen så skulle 

jag bara ha velat kras där gick ett ben av.., men man gör ju inte det som tur är, 

eller bara lägga henne i en garderob o stänga dörren o slippa höra skriket, man 

har sådana konstiga tankar, det är tur att man inte gör som man tänker” 

 

Tidsbrist 

Mödrarna hade ständigt känslan av att inte hinna med sin vardag. De hann inte med 

hemmets alla sysslor, som exempelvis tvätta, städa, laga mat, äta och diska. Det kändes 

även jobbigt att sköta all formalia för att få föräldrapenning. Det fanns ingen tid till att läsa 

all reklam som kom från alla håll om att bli förälder. Mödrarna upplevde att det var en 

bedrift att bara få på sig sina egna kläder på morgonen. Ofta gick de i sin morgonrock till 

långt fram på eftermiddagen. Flertal mödrar upplevde att de satt och ammade barnet större 

delen av dygnet. De ammade barnen under långa perioder på grund av att det uppfattades 

som enda lösningen till att få barnet att vara tyst, allt var tidskrävande. Några av mödrarna 

ansåg, att det tog alldeles för lång tid att ta på ett skrikande barn kläder.  

”När man går hemma en hel dag och man har en som skriker och man skall göra 

mat och man skall göra det och det och det, när skall man hinna med allihop?      

Man hinner inte ens läsa posten den låg i högar, man fick lägga allt åt sidan, 

mycket jobbigt, mycket jobbigt”  

Det fanns ingen tid till gemenskap med de övriga familjemedlemmarna. Upplevelsen av att 

inte räcka till och ha tid för syskonen var mycket jobbigt. Syskonen hade behov av att få 

lite egen tid med sina föräldrar och det hade man svårt att kunna ge dem. Att inte kunna ha 

kontroll över syskonens behov som t.ex. läxläsning och kunna följa med dem på aktiviteter 

kändes som ytterligare en belastning.  

”när det var sådana dagar som lillebror tog mycket tid, fick storebror inte så 

mycket tid....han blev arg och ledsen och så... det var väldigt jobbigt” 

Mödrarna upplevde att de inte hade någon tid för sina respektive. Det fanns ingen tid för 

gemenskap eller tid för att ens kunna ha en mysig hemma kväll tillsammans, allt kretsade 

runt det gråtande kolikbarnet. Behovet av att få tid för varandra visade sig vara svårt att 

tillfredställa eftersom de flesta inte hade någon som kunde avlasta dem. Det fanns ingen tid 

till att gå ut och handla, än mindre tid för att träffa vänner och bekanta.  

”Jag och min sambo var ju väldigt irriterade på varandra, man hade liksom inte 

tid för något annat än barnet, allt bara kretsar runt barnet man har ingen tid för 

varandra” 
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Behov av avlastning 

Det var mödrarna som var hemma med kolikbarnet medan fäderna arbetade. Mödrarna 

hade alltid känslan av att vara ensam om ansvaret. Mödrarnas upplevelse var att fäderna 

inte kunde hjälpa dem med omvårdnaden av barnet i den utsträckning som de hade behov 

av. När pappan hade arbetat en hel dag fanns det ofta ingen möjlighet till efterlängtad 

avlastning när han kom hem.  

”Jag var alltid själv, jag orkade inte mer, det blev jobbigt och kaotiskt istället för 

härligt att få ett barn”. 

”Jag o pappan kunde väl inte hjälpas åt så mycket han jobbade ju, han höll honom 

fem minuter och sen ta honom ta honom så det var ju mest jag som bar honom”  

Att få se något annat och bryta vardagen, få komma ifrån en minut och vara för sig själv, 

var en återkommande önskan hos de flesta mödrarna. För att kunna ta hand om någon 

annan måste man få tid och chans att ta hand om sig själv. Mamman berättade att hon 

skrev in sig på ett gym bara för att få komma ifrån lite. Då visste hon att någon annan 

måste lösa av för hon hade en tid att passa. Några fick stöd av andra professioner till 

exempel läkare för sjukskrivning, kurator och psykolog för samtalsterapi och någon 

mamma blev inlagd på sjukhus för avlastning. 

”Det var räddningen för mig. Att få komma iväg och få lite distans.” 

”Hon insåg nog att jag höll en väldigt fin fasad, så jag fick psykologhjälp och då 

fick jag prata och att fatta att så här skulle det verkligen inte vara”    

 

Otillräcklighet 

Mödrarna hade stora förväntningar på att allt skulle vara så lätt men istället upplevdes 

situationen som mycket svår. Mödrarna upplevde att det jobbigaste med koliksituationen 

var att inte kunna trösta och hjälpa sitt barn, att se sitt barn gråta förtvivlat. Detta ledde till 

en stress som ökade känslan av att inte kunna klara av sin situation som förälder.  

”Det liksom blev för mycket, kändes bara för mycket… när klockan började närma 

sig fyra fick jag som en klump i magen, nu börjar hon snart skrika, det var jätte 

jobbigt” 

Mödrarna hade en känsla av oduglighet gentemot den andra föräldern, men även mot 

syskonen i familjen. Mödrarna kände vanmakt och frustration över sin situation, hon kände 

sig som en dålig mamma. De räckte inte till någonstans, vare sig med att trösta och få tyst 

på kolikbarnet eller att sköta den övriga familjen. En av mödrarna berättade att maken hade 

känt sig otillräcklig när han inte kunde vara hemma och hjälpa till, eftersom han var 

tvungen att arbeta. Pappan hade svårt att koncentrera sig på arbetet och kände sig oduglig 

även där.  

”Jag räckte inte till för storasyster, det var hemskt. Ibland satt vi i sängen alla tre 

och hennes lunch bestod i att äta kornflakes direkt ur paketen. Alltså då ville man 
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bara gråta, eller det gjorde jag ju…fy vilken dålig mamma jag kände mig..men jag 

orkade inte stå på benen ens en gång. Det var hemskt”  

Mödrarna uttryckte klart att de ville sitt barns bästa. De ville trösta sitt barn själva och inte 

lämna över barnet till någon annan. Det hade inte känts bra, om någon annan eventuellt 

skulle ha fått tyst på barnet. Mödrarna gav uttryck för att de då kände sig som en dålig 

mamma och oduglig i sin föräldraroll. Det fanns en rädsla hos mödrarna, att spädbarnets 

otröstliga gråt skulle påverka förhållandet mellan mamman och barnet. Att anknytningen 

skulle påverkas negativt av att inte kunna trösta sitt barn.  

”Jag kände bara att jag ville knyta an till henne hela tiden det var det som var 

viktigt…att då ge henne till någon annan … det gick bara inte…Jag var ju inte 

färdig med henne.. inte ens jag visste vad hon ville”  

”Jag var väldigt irriterad på honom, jag bara la honom i sägen och gick ut liksom, 

jag stod inte ut, stängde dörren, man stod inte ut”   

 

Behov av förståelse 

Upplevelsen från flertalet av mödrarna var att de inte fick någon medkänsla, varken från 

BVC eller från sina respektive familjer och vänner. De kände sig ensamma i situationen. 

Mödrarna upplevde att BVC sjuksköterskan hade så fullt upp med att mäta och väga, så det 

fanns inte någon tid för att ta upp kolikproblemet. De saknade professionell information 

kring omvårdnaden av barn med kolik. En mamma som inte orkade med hemsituationen 

när hennes barn skrek dygnet runt blev sjukskriven via sin BVC sjuksköterskans försorg 

och kände stor tacksamhet för detta. Pappan kunde då vara hemma och hjälpa till med 

barnet.   

 ”bvc frågade aldrig hur jag mådde, dom brydde sig nog inte ”  

”Bvc sa, det är spädbarnskolik och det går över, finns inget att göra, stå ut! och 

då kändes det hopplöst. Jag behövde ju hjälp, och det fanns ingen hjälp och jag 

kände att jag klarar det inte mycket längre för det fanns ingen som kunde hjälpa 

mig, jag skulle behöva någon som kunde peppa mig och visa förståelse” 

”De två första månaderna är ju borta”, det var ju nästan bara att överleva. Då 

när man var inne i det så fanns det nästan ingen framtid ett tag, det är bara här 

och ändå om man ser, det var ju en sådan kort period men den känns som en hel 

evighet, som en hel evighet. Hade någon sagt att om fyra månader så är det över, 

då hade man brutit ihop. 

Mödrarna ville ha förståelse och stöd samtidigt som de tyckte att det var jobbigt när andra 

personer la sig i och ville dela med sig av sina erfarenheter. En mamma blev arg när 

pappan kom hem från arbetet och hans arbetskamrater hade givit honom ett te som skulle 

vara bra att dricka när barnet hade kolik. Pappans arbetskamrater ville bara vara 

hjälpsamma, medans mamman uppfattade det som en förolämpning och blev frustrerad. 
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”Jag var så känslig, alla tyckte så mycket och alla skulle lägga sig i, alla skulle 

hälsa på hela tiden och tjata en massa, ringde kl tio på förmiddagen precis när 

man hade somnat till. Då tänkte jag lämna oss ifred, men jag sa det aldrig” 

Några mödrar påtalade att de hade en god kommunikation med sin partner, vilket ökat 

förståelsen för varandra under kolikperioden. Mödrarna kände att de inte kunde vistas ute i 

samhället, på grund av att omgivningen tittade misstänksamt och oförstående på dem. De 

fick känslan av att det inte fanns någon förståelse för att de inte kunde trösta sitt barn. De 

kände att alla tittade misstänksamt på dem när de var ute med barnet och barnet bara skrek.  

”Jag kunde inte träffa vänner för han skrek ju, jag kunde inte åka till stan för folk 

tittade hela tiden. När jag gick på vägen, då vände sig folk om och tittade.             

VAD GÖR DU MED DITT BARN, DET SKRIKER, HÖR DU INTE ATT DET 

SKRIKER, DU FÅR VÄL GÖRA NÅGOT!  Jag kunde inte gå till öppna förskolan 

för han skrek ju. Jag var som instängd... jag kände mig fängslad, det gick inte att 

träffa folk, jag fick åka hem hela tiden. Tillslut så kändes det som att det går inte 

....jag kände mig verkligen som att jag satt i ett fängelse de där månaderna” 

”Jobbigt att grannarna stördes av hennes skrik, dom bankade i taket, dom förstod 

inte, dom kanske sov lika dåligt som oss” 

En mamma tyckte att det var bra att träffas i barngruppen för där fick hon förståelse från en 

annan mamma som hade ett kolikbarn. En annan upplevde att hon fick förståelse när hon 

via sin BVC sjuksköterskas försorg blev sjukskriven så att maken kunde vara hemma. 

”Det är ju bra att träffa någon annan mamma som har kolikbarn då ser man ju att 

det faktiskt inte bara är mitt barn som skriker, vi bytte erfarenheter” 
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DISKUSSION 

 

Förförståelse 

Stor hänsyn har tagits till att distansera förförståelsen om att ha levt med ett barn som har 

haft kolik, då båda författarna är mödrar till kolikbarn. Författarna har försökt att undvika 

egen tolkning av datamaterialet (Graneheim & Lundman, 2008). Författarna har inte 

arbetat på BVC mottagning och har därmed ingen koppling till kolikbarnens föräldrar.    

 

Metoddiskussion 

Författarna i denna studie har studerat föräldrars erfarenheter av att ha levt med spädbarn 

som haft kolik.  Datamaterialet bestod av föräldrarnas berättelser om sina erfarenheter och 

upplevelser. Efter att ha studerat olika metoder valde författarna kvalitativ innehållsanalys. 

Metoden utgick ifrån att beskriva, tolka och därefter granska texter på olika nivåer där 

tyngdpunkten låg på att finna likheter och skillnader i datamaterialet/analysenheten 

(Graneheim Hällgren & Lundman, 2008).   

Författarna önskade att mödrarna skulle ges möjlighet att fritt och förutsättningslöst kunna 

berätta sina utsagor på ett djupare plan. En induktiv ansats valdes. Beslutet som fattades 

grundades på att den berättande texten önskades analyseras förutsättningslöst. Hade 

författarna valt en deduktiv ansats, hade eventuellt resultatet kunnat bli påverkat (Lundman 

& Hällgren Graneheim, 2008). En kvalitativ metod med enkät skulle inte ge oss någon 

möjlighet att be informanterna om att utveckla sina svar under samtalets gång. Därför 

valdes en öppen intervjufråga och sedan tilläts föräldern att fördjupa sig i det som hon/han 

fann meningsfullt. Att genomföra intervjuerna med en öppen fråga var svårt och det kan 

tänkas att vi hade fått fram annorlunda råmaterial om vi använt oss av en annan 

intervjumetod med fler strukturerade frågor. När föräldern vid några tillfällen slutade prata 

under intervjun, ställdes följdfrågor som till exempel ”kan du utveckla det lite mer”, ”hur 

menar du då”, ”ja”, ”mm”, för att på så vis få informanten att berätta vidare (bilaga VI).  

Resultatets trovärdighet och giltighet handlar om att det som lyfts fram i studien är typiskt 

och representativt för det som är avsett att beskrivas i studien (Lundman & Hällgren 

Graneheim, 2008). Författarna upplevde att materialet i intervjuerna stämde väl överrens 

med syftet med studien. Kategorierna och temat författarna fick fram vid analysen, stämde 

bra överrens med uppfattningen om frågeämnet under intervjun.  Informanterna som valdes 

ut av BVC sköterskan hade ingen beroendeställning eller relation till författarna vilket har 

ökat studiens giltighet (a.a).  

Enligt Polit och Beck (2004) finns det inga bestämmelser för hur många informanter som 

skall ingå i en urvalsgrupp. Valet för hur många intervjuer som skulle ingå i studien 

gjordes när författarna kände mättnad i intervjuerna. Författarna valde att intervjua 

föräldern var för sig för att inte informanten skulle känna sig i underläge, detta bör 

undvikas enligt Kvale & Brinkmann, (2009).  

Författaren och mamman småpratade lite med varandra innan intervjun påbörjades, för att 

mamman skulle känna sig avspänd inför själva intervjun. Intervallen i intervjuerna låg 
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mellan 25 min och 60 min, där mediantiden var 42,5 minut vilket kan tyda på att 

intervjupersonerna kände sig trygga i intervjusituationen. Intervjuerna kändes informativa 

och innehållsrika på material. Enligt Lundman & Hällgren- Graneheim (2008) kan allt för 

litet material öka risken för fragmentering (a.a). 

För att stärka tillförlitligheten i studien har författarna på ett så tydligt sätt som möjligt 

försökt beskriva analysarbetet. I studien har författarna transkriberat berättelserna och läst 

dem var för sig flera gånger. Därefter har analysen genomförts tillsammans, vilket har höjt 

tillförlitligheten i resultatet. Förhållningssättet till materialet har varit objektivt. Citat från 

intervjuerna skrevs in i analysenheten. Författarna har haft kontakt med en handledare som 

granskat materialet under arbetets gång, för att öka tillförlitligheten (Graneheim Hällgren 

& Lundman, 2008).   

Överförbarheten i arbetet handlar om hur användbart och trovärdigt resultatet är (Polit & 

Beck, 2004).  Författarna tror att resultatet skulle bli ungefär detsamma om studien gjordes 

på andra BVC centraler i landet. Intervjuerna visade mättnad innan sista intervjun gjordes.  

Författarna tror inte att studien skulle visa samma resultat om den gjorts i u-länder, 

eftersom spädbarnskolik nästan enbart förekommer i industrialiserade länder (Lindberg, 

2007). BVC sjuksköterskorna upplever att akupunkturbehandling har ökat som 

behandlingsmetod, vilket kan ha försvårat möjligheten att finna informanter. Landgren & 

Hallström (2005) fann i sin studie att föräldrar till barn med kolik som fått 

akupunkturbehandling upplevde en tydlig minskning av skrikanden i förhållande till innan 

de fått akupunkturbehandling (a.a). Författarna uteslöt därav de barn som genomgått 

kolikbehandling med akupunktur, för att minimera risken för ett påverkat resultat.  

Av de sju vårdcentralerna som tillfrågades, var det tre stycken som kunde bistå med 

föräldrar som svarade mot inklusionskriterierna. Barn som fått akupunktur svarade inte 

mot inklusionskriterierna och valdes därför bort. Författarna fann att det var många barn 

som fått akupunktur. Det tog därför längre tid att få föräldrar som kunde delta i studien. 

Både mammor och pappor tillfrågades, men det var endast en pappa som ställde upp för att 

intervjuas. Detta skulle kunna bero på att det är flest mödrar som är hemma under barnets 

första månader. Utifrån mödrarnas erfarenheter var fäderna hemifrån större delen av dagen. 

För att pappan inte skulle känna sig utelämnad exkluderades hans intervju. Författarna 

ansåg att de inte kunde grunda resultatet på en pappas intervju. Det vore bättre att göra 

ytterligare en studie med enbart fäder så att fädernas erfarenheter blir mer upplyft.  
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Resultatdiskussion  

Mödrarna upplevde att de fick för lite sömn och vila till följd av att kolikbarnet skrek 

ständigt. De blev trötta och irriterade och tappade minnet och fick svårt att koncentrera sig 

tillföljd av sömnbristen. Enligt Åkerstedt (2001) har behovet av sömn och vila stor 

betydelse eftersom sömnstörningar kan ge både fysiska sjukdomssymtom exempelvis: 

värk, hjärtpåverkan och/eller psykiska sjukdomssymtom som utmattningstillstånd, 

depression och ätstörningar. Otillräcklig sömn kan även framkalla utbrändhet på en vecka. 

De typiska symtomen är att minnes och tankeförmågan blir nedsatt, man får en mental 

trötthet och en känsla av mosighet (a.a).  

Mödrarna önskade sitt barns bästa och att höra barnet gråta otröstligt blev hjärtslitande och 

nedbrytande. Spädbarnets otröstliga gråt tog på krafterna och mödrarna kände sig 

otillräckliga. Dagarna fylldes av ansträngningar av att få barnet att sluta gråta. När inte 

detta lyckades tog krafterna slut. Mödrarna kunde känna ilska mot barnet när de aldrig fick 

sova. De kände sig så maktlösa att de skrek och slog på olika föremål. Mödrarna fick 

tankar på att vilja skada sitt barn för att slippa höra den ständiga gråten, men de hade 

spärren att inte skada det skrikandebarn. Enligt Levitzky & Cooper, (2000) kan mödrarna 

till kolikbarn förlora behärskningen och i ren desperation skada sitt barn. Många kliniker 

hävdar att de aldrig mött en förälder som velat skada sitt barn medvetet, trots detta så 

förekommer det enligt Broberg, Risholm, Granqvist & Ivarsson (2008).  

Ibland är det svårt att fungera som ett par när känslan av att inte få någon förståelse ifrån 

sin partner uppkommer. Detta kan leda till aggressioner och missförstånd inom familjen 

viket resulterar i att förhållandet påverkas. Här kan man i sin profession stärka mamman 

och pappan för att familjen skall känna tillförsikt till sin egen kunskap. Öka förståelsen 

gentemot varandra och visa på att de duger som föräldrar (Dunst & Trivette, 1996; Shelton 

& Stepanek, 1995;Wright & Leahey, 1998).   

Hela familjen påverkas av att kolikbarnet bara gråter, rutiner och beteende ändras i 

familjen. Mödrarna upplevde, att de inte fick den avlastning de var i behov av. Oftast var 

det mamman som var hemma det var hon som ammade. Pappan arbetade och var därför 

borta hela dagarna. När han kom hem var han trött och i behov av vila och på nätterna 

behövde han sova för att orka gå till arbetet. Mödrarna kände ofta att de hade allt ansvar 

själva, för barnet, den övriga familjen men även för hemsysslorna. Mödrarna var ofta trötta 

och orkeslösa. Mödrarna upplevde att de aldrig hade någon tid, inte ens för att klä på sig 

kläder på morgonen, de gick omkring i morgonrock större delen av dagen. De hade inte 

heller tid för att äta. Om de fick möjlighet att äta var det svårt att göra detta i lugn och ro, 

då barnet ständigt skrek, de kände att all tid gick åt till att försöka trösta eller bära på 

kolikbarnet. Matsituationen blev istället ett stressmoment, det gick inte att njuta av maten. 

Matvanorna har stor betydelse för vår hälsa och prestationsförmåga. Den påverkar oss både 

kort och långsiktigt, som till exempel koncentration och ork. Den utgör även en social 

samlingspunkt där familjen kan träffas och umgås (Livsmedelsverket, 2008).  

Mödrarna ville klara av sin situation och sina barn själva, ingen annan fick sköta om deras 

barn. Det var svårt att acceptera att inte få tyst på sitt barn när andra mödrar fick tyst på 

sina barn. Klarade de inte av situationen med det gråtande barnet eller fick tyst på barnet 

själva, uppstod känslan av att vara en dålig mamma, de kände sig odugliga. Omvårdnaden 

om sitt barn upplevdes som en viktig del i anknytningen, ingen annan fick knyta an till 

deras barn. En del mödrar kände även rädsla för att lämna bort barnet, för att barnet skrek 
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och man var rädd för att någon annan skulle klara av att trösta barnet. Mamman tyckte inte 

att hon kände sitt barn tillräckligt ännu, hur skulle då någon annan kunna känna av barnets 

behov. Mödrarna upplevde även att det var svårt att koppla av och finna ro när maken tog 

hand om barnet.  

De övriga barnen i familjen fick ingen tid, det fanns ingen möjlighet till att stötta de andra 

barnen när det gällde läxläsning eller andra fritidsaktiviteter. Detta upplevde mödrarna som 

mycket påfrestande, de kände sig odugliga som mödrar. Enligt Broberg, Risholm, 

Granqvist & Ivarsson (2008) är det viktigt att förklara för det äldre syskonet oavsett ålder 

att man som familj är en enhet och vi som får hjälpas åt för att få syskonet att förstå och 

känna sig trygg i situationen. Det är en smärtsam upplevelse för syskonet när 

kommunikationen inte fungerar inom familjen till följd av missförstånd, när föräldrarna 

inte orkar med det skrikande kolikbarnet (a.a).  

Det var svårt att orka med sig själva än mindre sin omgivning. Mödrarna upplevde att de 

tappade kontakten med sina vänner och bekanta. Det var svårt att umgås och kunna njuta 

av att träffas när deras barn skrek konstant. Enligt Long & Johnson (2001) är det lätt att 

förlora kontakten med sina vänner när man lever med ett barn som gråter otröstligt (a.a). 

Sjuksköterskan på BVC kan stärka mammans emotionella funktioner genom att vara 

lyhörd och lyssna på henne samt stötta henne i de vardagliga situationerna (Wright & 

Leahey, 1998). Mödrarna upplevde det svårt att vistas utanför hemmet när barnet skrek, 

därför isolerade de sig, när de kände att de inte fick någon förståelse i sociala 

sammanhang. De fick känslan av att folk inte förstod varför deras barn skrek och att folket 

upplevde att mödrarna ignorerade barnet. Det är då lätt att isolera sig ifrån sin omgivning 

och att inte vilja gå ut och vistas bland andra individer. Enligt Allgulander (2005) ökar 

risken för depression vid social isolering (a.a).  

När mödrarna kom till BVC så möttes de av känslan att ingen lyssnade, ingen såg och 

ingen brydde sig. Om sjuksköterskan på BVC upplever att hon/han inte själv kan stötta och 

hjälpa föräldrarna tillräckligt kan BVC Sjuksköterskan hänvisa föräldrarna vidare till andra 

professioner när behov uppstår. Mödrarna som fick träffa psykolog och kurator fick höra 

att det inte var deras fel att barnet skrek. Känslan av förståelse när mödrarna till exempel 

blev sjukskrivna eller fick samtalsterapi har i efterhand stärkt dem i sin föräldraroll. Här 

kan man se hur viktigt det är för BVC sjuksköterskan att fånga upp dessa föräldrar i tid, 

genom att vara observant och lyssna på föräldern och dennes situation (Dunst & Trivette, 

1996; Shelton & Stepanek, 1995; Wright & Leahey, 1998).    

Enligt Jansson, Petersson & Udén (2001) är det första mötet på BVC det viktigaste 

eftersom detta möte lägger grunden för en god trygghet och en bra relation mellan BVC 

sjuksköterskan och föräldrarna. Ibland är föräldrarna medvetna om sina brister och kan 

själva bemästra situationen. Ibland behöver de hjälp men det är inte alltid som föräldrarna 

klarar av att be om hjälp (Broberg, Risholm, Granqvist & Ivarsson 2008). Det är därför av 

stor vikt att föräldrarnas situation tas på stort allvar och att de får ett bra stöd från 

barnhälsovården, vilket kan vara av stor betydelse för hela familjen i det fortsatta 

familjeförhållandet (Helseth, 2002; Talvik& Radell, 2008; Tingberg, 2005). I båda 

situationerna är det värdefullt att stötta föräldrar och familjen professionellt, BVC 

sjuksköterskan kan lyssna och vara tillgänglig för att bekräfta föräldrarna som goda 

föräldrar(Broberg, Risholm, Granqvist & Ivarsson 2008Helseth, 2002).   
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Det är av stor betydelse att försöka få fäderna mer delaktiga i besöken till BVC för att de 

skall få en ökad förståelse för mödrarnas situation. BVC sjuksköterskan kan då stärka dem 

tillsammans i sina föräldraroller genom samtal. Här bör familjemedlemmarna och BVC 

sjuksköterskan koncentrera sig på vad som händer i hela familjen. För att kunna se utifrån 

ett familjeperspektiv istället för att se var individ för sig. Det är viktigt att stödja och stötta 

individens unika styrka, både som person och som en del av familjen. Ge hela familjen 

omvårdnad för att klara av situation på ett bra sätt (Bell & Wright 1994; Wright & Leahey, 

1998; Dunst & Trivette, 1996; Shelton & Stepanek, 1995; Räihä, Lehtonen, Huhtala, 

Saleva & Korvenranta, 2002). 

                                                          

KONKLUSION OCH KLINISK IMPLIKATION  

Studien har bidragit med en ökad förståelse av mödrarnas koliksituation. Behovet av att 

någon lyssnar och förstår hur kolikbarnet påverkar föräldrarnas vardag visade sig vara 

stort. De flesta mödrarna önskade att bvc sköterskan kunde ha bistått med mer 

professionell information och att de fått ett bättre stöd. Vissheten om att det finns brister 

synliggör vikten av att inte enbart fokusera på barnets vikt och längd.  Mödrarnas 

upplevelse av egenansvar och brist på förståelse fick dem att känna sig maktlösa över sin 

livssituation. De var rädda för att inte ha en tillräckligt god anknytning till sitt barn. 

Studien kan bidra med att öka BVC sjuksköterskornas förståelse för dessa familjer och på 

så sätt få en större handlingsberedskap. På ett professionellt sätt bemöta föräldrarna och ge 

dem en förståelse och bekräftelse på att de duger som föräldrar. Kunskapen författarna har 

fått visar på ett intresse av att intervjua fäder för att se deras upplevelser av att ha levt med 

ett barn som haft kolik. 
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Brev till Vårdenhetschef   XXX   XXX   Vårdcentralcentral  

 

Ansöker härmed om tillstånd att genomföra en studie  

Vi är två Distriktssköterskestuderande vid Högskolan i Skövde som under höstterminen 

2009 skriver D uppsats för Magister Examen 15hp, på specialistnivå. Tidigare studier har 

gjorts angående spädbarnskolik och till stor del utifrån kolikbarnets perspektiv. Vi anser 

det viktigt att göra studien ur ett föräldraperspektiv för att kunna följa upp familjen som 

helhet. Syftet med den planerade studien är således att beskriva föräldrars upplevelser av 

att ha levt med spädbarn som har haft kolik. Vi önskar få hjälp av er att välja ut bvc- 

sköterskor som sedan konsekutivt väljer ut fyra mammor eller pappor som har haft barn 

med kolik. Föräldrarna får en kort muntlig samt skriftlig information om studien. 

Föräldrarna som samtycker till att bli kontaktade delger sitt telefonnummer och namn via 

bvc- sjuksköterskan. Föräldrarna kontaktas därefter av oss för en mer utförlig information 

om hur studien skall gå till. De föräldrar som samtycker till deltagandet lämnar sitt 

skriftliga informerade samtycke. Inklusionskriterier är att spädbarnet inte har behandlats 

med akupunktur och att föräldern kan behärska svenska i tal och skrift.    

Vår förhoppning är att materialet skall kunna hjälpa distriktssköterskan/ bvc- sköterskan att 

stötta föräldrarna när deras barn har kolik.   

 

Genomförande  

Varje intervju beräknas ta cirka 45 minuter och den spelas in på band. Föräldern kommer 

att få berätta om sina upplevelser av att ha levt med spädbarn som har haft kolik. Föräldern 

påminns om att studien är frivillig och att de när som helst kan avbryta sitt deltagande. 

Information ges också om att intervjuerna kommer att behandlas konfidentiellt. Efter att 

intervjuerna är genomförda transkriberas de ordagrant för att därefter analyseras med hjälp 

av innehållsanalys. Resultatet av denna analys kommer att presenteras i en D-uppsats. 

                                                     

Ansvariga för studien:                                                             Handledare:                                            

Persson Sophie Widegren Ann-Charlotte  Björk Maria  

Dsk- studerande                  Dsk- studerande  Dr. Med.Vet. 

XXX   XXX                                             XXX 

      



 

 

Vid eventuella frågor angående studien, tag gärna kontakt med någon av oss. 

Härmed ger jag mitt tillstånd till att Sophie Persson och Ann-Charlotte Widegren får utföra 

studien. 

 

Ort och Datum:………………………………………………………………………….. 

 

Namnteckning verksamhetschef:  ………………………………………………………. 

 

Namnförtydligande:…………………………………………………………………….... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga II 

Brev till Vårdenhetsföreståndare  XXX    XXX   Vårdcentral  

 

Ansöker härmed om tillstånd att genomföra en studie  

Vi är två Distriktssköterskestuderande vid Högskolan i Skövde som under höstterminen 

2009 skriver D uppsats för Magister Examen 15hp, på specialistnivå. Tidigare studier har 

gjorts angående spädbarnskolik och till stor del utifrån kolikbarnets perspektiv. Vi anser 
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studiens resultat som presenteras i en D-uppsats. Ingen annan än 

distriktsköterskestuderande Sophie Persson och Ann-Charlotte Widegren samt handledare 

Maria Björk kommer att ha tillgång till materialet. Både band och utskriven text kommer 
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3. På vilket sätt? 

4. Har du något exempel? 
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