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Sammanfattning/abstract 

 

Inledning: En prematur födsel framkallar ofta en kris i en familj, syskon blir 

oftast inte tillräckligt sedda i samband med att ett barn föds mycket för tidigt.  

Syftet med denna studie var att undersöka syskons och föräldrars upplevelse med 

ett särskilt fokus på syskonens upplevelse av att få ett extremt för tidigt fött 

syskon d.v.s. född v 28 och tidigare med en födelsevikt under ett kilo - v < 28 < 

1000 g. Frågeställningarna i undersökningen fokuserade på förväntningar på att få 

ett syskon, vad som präglade tiden på neonatalavdelningen för föräldrar och syskon och hur har 

familjen föräldrar och syskon påverkats av att få ett extremt för tidigt fött barn.  

En kvalitativ metod valdes, studien bygger på fyra semistrukturerade intervjuer 

med syskon i åldrarna tio till femton år och fem kvalitativa föräldraenkäter.  
Resultatet min studie överensstämmer med vad tidigare forskning kommit fram 

till inom flera områden. Den neonatala tiden präglades av många känslor alltifrån 

stark förtvivlan till glädje och lycka. En tid som kom att innefatta mycket av oro 

för såväl syskon som föräldrar. Starka konfliktkänslor väcktes hos föräldrarna av 

att inte räcka till för både hemmavarande syskon och för det prematurfödda 

barnet. Separation och en splittrad familj upplevdes av alla respondenter. 

Syskonen beskriver en stark avsaknad utav sin mamma. Vardagen för familjerna 

blev kaotisk, stressig och rörig med lite tid för återhämtning. Diskussion: Flera 

studier påvisar, sårbarhet av att syskon inte tillräckligt uppmärksammas i samband 

med en prematur födsel. Vidare forskning inom området utifrån ett 

familjeperspektiv behövs. Med hänsyn till familjemedlemmars olika behov att 

hantera och bearbeta, en ofta traumatisk upplevelse som av att få ett mycket 

förtidigt fött barn. 

 

Nyckelord: Familj, syskon, prematur, förtidigt född, neonatal, trauma, kris, 

anknytning  

 

Keywords: Family, siblings, premature, premature birth, neonatal, trauma, crisis, 

attachment 

 

Introduction A premature birth often provoke a crisis in the family, siblings are 

often not sufficiently taken in connection with a child is born very prematurely. 

The purpose of this study was to investigate the siblings and parents 'experience 

with a particular focus on the siblings' experience of getting an extremely 

premature siblings, that is, Born rows 28 and earlier with a birth weight under one 

kilogram - v <28 <1000 g. The questions in the survey focused on expectations 

about getting a sibling, what marked time in the neonatal unit, and how the family 

can be affected by getting an extremely prematurely given birth. 

A qualitative method was chosen, the study is based on four semi-structured 

interviews with siblings between the ages of ten to fifteen years and five 



 
 

 
 

 

qualitative parental questionnaires. The results my study correspond well with 

earlier research findings. 

The neonatal period was characterized by many emotions from strong despair to 

joy and happiness. A time that was to include a lot of concern for both siblings 

and parents. Strong conflicting emotions aroused in the parents by not being 

good enough for both at home and siblings of the prematurely born child. 

Separation and a broken family experienced by all respondents. Siblings describe a 

strong absence out of her mother. Everyday life for the families became chaotic, 

stressful and chaotic with little time for recovery. Discussion several studies 

demonstrate the vulnerability of the siblings are not sufficiently addressed in the 

context of a premature birth. Further research in this area from a family 

perspective is needed. With regard to the family members of the need to manage 

and process, an often traumatic experience of getting a very premature baby. 
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1 Inledning 

”Her toes were like little grains of sand!” 

I Sverige föds omkring 7 000 barn per år prematurt och av dessa barn som väger 

under tusen gram när de föds överlever nittio procent, motsvarande siffra från 

1970 var ombytt då dog nittio procent. Sverige är ett världsledande land på hög 

överlevnad på extremt förtidigt födda barn dvs. födda före v. 28. (Lagerkrans, 

2017). Att få barn är en väldigt stor omställning i livet och att få ett mycket för 

tidigt fött barn är extra omvälvande och framkallar inte sällan en akut kris hos de 

nyblivna föräldrarna. En för tidig födsel genererar ett för tidigt föräldraskap. 

Graviditeten bryts abrupt och de tre sista psykologiskt viktiga månaderna, för den 

mentala förberedelsen för föräldraskapet, går föräldrarna miste om (Mörelius, 

2014; Stjernqvist, 1999) De för tidigt födda barnen kommer att vårdas på en 

neonatal avdelning, (Neo) med akut- och intensivvård för barn som är födda 

mycket för tidigt och för nyfödda som är födda i normaltid men som är svårt 

sjuka. Vistelsen på en intensivvårdsavdelning är för många föräldrar väldigt 

främmande och påfrestande – här består livet av apparatur som håller barnet vid 

liv, mätningar, provtagningar, ronder etc. Små framsteg och bakslag som får 

känslor att gå berg- och dalbana. Allt kretsar kring det lilla barnets tillstånd, hälsa 

och viktuppgång. Tiden kommer att präglas av kaotiska känslor där omvärlden 

knappt existerar (Beavis, 2007). Föräldrar som vårdar sitt barn på neo kommer 

därför inte vara tillgängliga på samma sätt för hemmavarande syskon. 

Familjeförhållanden förändras och föräldrarnas kraft och uppmärksamhet flyttar 

fokus. Syskon får klara sig mer själva och får mindre uppmärksamhet av sina 

föräldrar som slits mellan sin oro för det lilla barnet och dåligt samvete kring de 

äldre barnen som åsidosätts (Sanden-Eriksson & Pehrsson 2006). Föräldern 

behöver inte vara fysiskt borta, ett barn kan uppleva en förlust också om föräldern 

är fysiskt närvarande men psykologiskt otillgänglig (Camhi, 2005). 

  

Det tyder på att syskon inte tillräckligt blir sedda i en kritisk situation som när ett 

barn föds mycket för tidigt. Forskning kring syskons upplevelse av att få ett 

prematurfött syskon är väldigt begränsat. Denna studie lyfter fram syskon och 

föräldrars upplevelse med ett särskilt fokus på syskonens upplevelse av att få ett 

extremt för tidigt fött syskon. Studien omfattar målgruppen familjer som fått barn 

födda v 28 och tidigare med en födelsevikt under ett kilo - v < 28 < 1000 g 

 

2 Teoretisk bakgrund 

Ett systemteoretiskt perspektiv har valts för att skapa förståelse för hur en 

prematurfödsel kan belasta ett familjesystem. Flera teoriområden aktualiseras 

såsom anknytningsteori, kris och trauma och utvecklingspsykologi vilka är 

kunskapsområden som uppfattas ha relevans för forskningsfrågan och för analys 

av resultatet för denna studie. 
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2.1 Systemteori  

Teorin beskriver hur olika delar ömsesidigt påverkar varandra – helheten är mer 

än summan av beståndsdelarna. Människan kommunicerar, relaterar till varandra 

och utvecklas i ett ständigt pågående samspel med andra.  

(Bertalanffy, 1968; Lundsbye et.al., 2000; Forsberg & Wallmark, 2002). 

Familjen kan ses som ett system där ett intersubjektivt fält växer fram i och 

emellan system/delsystem/subsystem t.ex. barn syskon och föräldrasubsystemet 

som i sin tur ingår i flera övergripande system som t.ex. släkt, skola etc. Varje 

enskild del står i ett ömsesidigt påverkansförhållande till alla delar och till helheten 

(Lundsbye et.al., 2000; Egeland & Schjødt, 1994; Mårtensson & Wrangsjö 2013). I 

ett familjesystem som har ett fungerande nätverk kring sig finns resurser för stöd 

och mobilisering i händelser av kriser. Och ju bättre utvecklade nätverksrelationer 

familjen har desto bättre är förutsättningarna för en god livskvalitet. För 

ensamstående föräldrar blir den ”utvidgade familjen”, släktingar, vänner och 

grannar extra viktig (Wrangsjö, 2009). En familj existerar i ett socialt, kulturellt 

och historiskt sammanhang, med olika förutsättningar inom ramen för både 

utvecklingens möjligheter och begränsningar (Egeland & Schjødt, 1994). 

Syskonrelationer kan vara den längsta och mest trofasta relationen vi har genom 

livet. Den kan vara en källa till delad glädje och sorg, att känna omsorg och få ge 

omsorg till sitt syskon (Dunn, 1986; Noren, 1991). I Syskonskapet ryms många 

känslor, både positiva och negativa. I varje syskonrelation finns stråk av både 

kärlek, gemenskap, konkurrens och konflikter. Svartsjuka och rivalitet är vanliga 

inslag mellan syskon som alla konkurrerar om föräldrarnas kärlek (Dunn, 1986; 

Eyseneck, 2000; Noren, 1991). Syskonrelationer har betydelse för vår utveckling, i 

relationen tränas och prövas olika sociala förmågor b.la. förmåga till 

konfliktlösning och intimitet. Syskon i en familj som är i ungefär samma 

utvecklingsfas blir till viktiga sociala referensramar för varandra och kan fungera 

som modeller för kompetent beteende (Norén, 1991). 

 

2.2 Anknytningsteori 

Anknytningsteori innefattar ett brett spektrum av relationella processer som 

genererar i känslomässiga och psykologiska band mellan barnet och dess 

vårdnadsperson (Broberg, Risholm Mothander, Granqvist, Ivarsson, 2008; 

Wenneberg, 2010). Kvalitén på anknytning kommer att påverkas av hur samstämt 

och lyhört det känslomässiga samspelet är mellan barnet och dess omsorgsperson. 

Barns upplevelse av trygg anknytning antas i hög grad bero på omsorgspersonens 

förmåga att reglera barnets negativa affekter (Sonnby-Borgström 2012). 

Wenneberg (2010) redogör för hur ” tidiga implicita minnen av effektreglerande 

interaktioner med anknytningspersonen antas ligga till grund för och forma det 

äldre barnets explicita mentala representationer av anknytning” (s. 197). Ett Barn 

som vuxit upp under gynnsamma första år som har med sig positiva erfarenheter 

av samspel och som har utvecklat trygga arbetsmodeller är bättre rustat för om 

anknytningspersonens tillgänglighet förändras t.ex. vid depression. Prognosen är 

då betydligt bättre för att reparera och komma tillbaka till en trygg anknytning 
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(Broberg, 2009). Sårbarheten för att traumatiseras handlar till stor del om 

förmågan till att söka tröst och stöd hos personer som står oss nära, alternativt till 

hur vi minns att anknytningspersoner hjälpt oss att reglera våra känslor i samband 

med påfrestningar (Wennerberg, 2010).  

 

2.3 Kris och trauma   

Ordet kris kommer från Grekiskan och betyder avgörande vändning, plötslig 

förändring, ödesdiger rubbning (Cullberg, 1992). Att få ett förtidigt fött barn är 

ofta en plötslig och oväntad händelse vilket bryter förutsägbarheten i familjens 

och barnets värld (Camhi, 2005). Vad som blir traumatiskt för ett barn är 

beroende av flera faktorer; i vilken kontext barnet befinner sig, på vilken 

utvecklingsnivå barnet befinner sig, barnets temperament och tidigare 

utvecklingshistoria, barnets tolkning av händelsen och föräldrars reaktion på 

händelsen är alla faktorer som får betydelse för graden av traumat hos barnet 

(Dyregrov, 2010). Viktiga psykologiska stressfaktorer är, förutom separationer och 

hot om separation, brist på förutsägbarhet och kontroll av situationen (Sonnby-

Borgström, 2005). En kris kan uppstå när en individ inte ser möjlighet att hantera 

eller att lösa en situation (Egeland & Schjødt, 1994). Traumatiska händelser 

påverkar hela det nära sociala nätverket runt de drabbade som får ett prematurt 

barn (Stjernqvist, 1999). Traumatiseringen är beroende av individens och familjens 

förmåga att bearbeta och integrera. Kvaliteten på det sociala stödet från 

omgivningen är också avgörande (Wennerberg, 2010). Ett trauma kan medföra 

predisposition för sjukdom senare i livet om traumat ej bearbetas utan kvarlämnar 

sårbarhet (Cullberg, 1992). 

 

2.4 Utvecklingspsykologi  

Barnets utveckling startar redan från födseln och pågår i en ständig process livet 
ut (Egidius, 2005; Havensköld & Risholm Mothander, 2002). Här görs en kort 
beskrivning av utvecklingsfasen från fem till tio år. Vilket är det åldersspann som 
respondenterna var när de fick sitt syskon. Olika teorier inom 
utvecklingspsykologin beskriver barns utveckling olika och även de individuella 
variationerna kan vara stora. Åldersgränserna bör därför ses som relativa.  
Förskoleåldern ca 5-6 år är den period då barndomsåren övergår i en ny fas. 
Minnesfunktioner och minnesstrategier förändras vid sex års ålder och blir allt 
mer likt den vuxnes. Språket och intellektet fortsätter att utvecklas. Grunden är 
lagd och barnet börjar kunna tolka människors beteenden utifrån deras avsikter 
och kan skapa mer nyanserade berättelser med insikt om att människor kan 
uppträda med olika känslomässiga och tankemässiga intentioner. Förmågan till 
medkänsla ökar (Havensköld & Risholm Mothander, 2002). Leken och fantasin 
bidrar till att skapa en bild av verkligheten, men det kan fortfarande vara svårt att 
skilja på lek och fantasi. Mycket handlar om rätt och fel, sjukdom kan uppfattas 
som ett straff - jag var dum därför blev lillebror sjuk! Barnet börjar runt fem till 
tio års ålder förstå de betingelser som leder till sociala känslor som skam, skuld 
och stolthet, vilket utvecklar en förmåga till att ta in andras känslotillstånd (ibid.). 
Den så kallade latensåldern från sex till tolv år brukar benämnas som ”lugnet före 
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stormen”. I den psykiska och fysiska utvecklingen sker en kontinuerlig utveckling 
av färdigheter där barnet utvecklar självbilden i relation till andra. (ibid.). 
Kamratgruppen blir viktigare ju äldre barnet blir och skolan blir en fortsatt 
plattform för utveckling av emotionella och sociala kompetenser (Wrangsjö & 
Winberg Salomonsson, 2007). Den psykiska utvecklingen handlar om ett 
intersubjektivt samspel mellan barnet och den miljö som barnet omges av som 
skapar möjligheter för att organisera sig självt i sin omvärld (Havensköld & 
Risholm Mothander, 2002).  

 

3 Tidigare forskning 

3.1 Empiriska vetenskapliga studier 

De databaser för sökning av litteratur som används är PsykInfo och PubMed 

sökningar av relevant litteratur har gjorts löpande under arbetets gång. Författaren 

fann flera studier kring för tidigt födda barn utifrån ett medicinskt och kognitivt 

perspektiv, även kring anknytning och föräldrars, framför allt mödrars, upplevelse 

av att få ett prematurfött barn. Däremot var det svårare att hitta forskningsstudier 

kring syskons upplevelser. Därav har även litteratur och forskning inom området 

att få ett sjukt, funktionsnedsatt barn lästs och till viss del refererats till. 

 

Extremely Preterm Infants in Sweden Study (EXPRESS) är en omfattande studie 

som verkar brett för forskning inom flera områden. Studiens målsättning är att 

öka kunskapen om vilka faktorer som kan ha betydelse för;  

Förhindra extremt för tidig förlossning 

Förbättra den medicinska vården 

Befrämja livslång hälsa för dessa ”nya” överlevare. 

Ligga till grund för utveckling av ett nationellt kvalitetsinstrument som ska 

möjliggöra likvärdig vård och behandling i Sverige för gravida kvinnor och deras 

barn. 

 

Stjernqvist (1996) har studerat föräldraskapet över en längre tidsperiod fram till 

barnet är fyra år. Studien har till stor del fokuserat på det trauma och den stress 

som en prematur födsel ofta bidrar till, olika copingstrategier samt anknytning hos 

föräldrar, framförallt mödrar. I studien av Sandén-Eriksson och Pehrsson (2006) 

utvärderas ett psykosocialt stödprogram för föräldrar till mycketförtidigt födda 

barn. Sandén-Eriksson och Pehrsson framhåller att den första 

intensivvårdsperioden kännetecknas av; chocken över att barnet kommit så tidigt,  

känslor av kaos, förvirring och overklighet och ovisshet om barnet ska överleva.  

De psykosociala konsekvenserna under såväl intensivvårdsperioden och 

neonatalvårdsperioden kännetecknas av en splittrad familj, åsidosättande av 

syskon och en ansträngd ekonomi (Sandén-Eriksson & Pehrsson, 2006).  

Gaal et al. (2011) har utforskat livserfarenheter hos vuxna som vuxit upp med 

prematurfödda syskon som utvecklat någon form av funktionshinder. Det 

framkommer i studien (ibid.).att under den första intensivvårdsperioden är 

familjen helt fokuserad på det nyfödda barnets överlevnad. När överlevnaden är 
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säkrad och föräldrarna har vetskap om att barnet kommer att klara sig inträder 

nästa fas, en noggrann övervakning om barnet utvecklas normalt. Under lång tid 

kommer familjen att leva i ovissheten om den tidiga födseln genererat i någon 

funktionsnedsättning (Gaal, et.al., 2010). Även Renlund (2013) beskriver att när 

ett barn har en sjukdom eller funktionsnedsättning påverkar det var och en i 

familjen och även relationen mellan förälder-barn påverkas.  
 

Camhi (2006) har genom observation av beteenden i terapeutisk lek utforskat de 

fantasier som syskon har om sitt prematura syskon. I studien framhålls b.la. att 

föräldrar i kris kan få en tendens att omedvetet försöka bli av med sina 

motstridiga, oacceptabla och obearbetade upplevelser av att ha fått ett litet 

bräckligt barn. En projektion av att uppfatta känslor som om de härrör från 

syskonen, vilka blir bärare av föräldrarnas obearbetade känslor, som kan visa sig i 

barnets lek och beteenden. Barnen får hantera mindre tillgängliga föräldrar och 

som i vissa fall kan påvisa liknande symtom med posttraumatisk stress syndrom. 

Föräldrar kan vara emotionellt instabila vilket gör att de kan få svårt att hantera 

syskonens behov. Leon & Knapp (2008) framhåller att familjens förmåga att 

klarar svåra kriser är avhängt på familjens unika sammansättning. Balans mellan 

styrkor och begränsningar, familjens kommunikationsmönster, 

problemlösningsförmåga, sammanhållning inom familjen, intern och externt med 

nätverk och graden av konfliktlösningsförmåga. Familjer med god balans inom 

dessa färdigheter har större förutsättningar att hantera stress i en krissituation.  

 

Utifrån ett vårdperspektiv är det viktigt att involvera hela familjen i vårdprocessen 

(Leon & Knapp, 2008). Forskning betonar de professionellas vikt och betydelse 

av att ha hela familjen i fokus för sina interventioner (Renlund, 2013). Att 

synliggöra och sätta varje familjen i centrum och att se varje familj som ett unikt 

system, där ingen är den andra lik. Att möta individen och familjesystemet där de 

befinner sig och hjälpa dem att hitta strategier för att hantera situationen. (Leon & 

Knapp, 2008). Byng-Hall (1995) myntade uttrycket ”Familjen som trygg bas”, 

vilket bl.a. innebär att en familj som har ett pålitligt nätverk av 

anknytningsrelationer, som möjliggör för alla i familjen att känna sig tillräckligt 

trygga och är inställda på att hjälpa varandra. Under sådana förutsättningar 

behöver ett barn inte oroa sig när föräldrarna inte är tillgängliga, det finns då en 

trygghet med att andra i familjen kan fylla samma funktion (ibid.).  

Det framkommer av flera studier (Caring, 2015; Esbjørn, Mølleholm-Hansen, 

Munk & Greisen, 2008; Latva, Lethonen, Salmelin, Tamminen, 2006; Sanden & 

Phersson, 2006; Leon & Knapp 2008) vikten och betydelsen av stöd, omsorg och 

att involvera hela familjen i vårdprocessen. Det sociala stödet från omgivningen är 

viktigt och kommer oftast främst från de anhöriga (Sandén & Pehrson, 2006). 

Efter utskrivningen från neonatalavdelningen framkommer i studien av Esbjørn 

et.al 2008 att föräldrar har fortsatt behov av stöttning och att de saknade kontakt 

med likasinnade föräldrar och professionella med kunskap inom området. Något 

som släkt och vänner kan få svårt att uppfylla (ibid.). Latva, Lehtonen, Salmelin & 

Tamminen (2008) har i sin studie tittat på frekvensen av besök på neonatal av 
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syskon som har ett prematurt syskon med en födelsevikt under 1500 g. Syskonen 

besökte neo med en median på 0,8 gånger/vecka. Mor och farföräldrar besökte 

med en median på 0,8 gånger/vecka om barnet var förstfött jämfört med 0, 4 

gånger/vecka om mor och farföräldrar hade fler barnbarn 
 

3.2 Erfarenhetsbaserade studier 

Beavis (2007) har utvecklat ett stödprogram som riktar sig till såväl föräldrar som 
vårdpersonal. Studien belyser familjens och syskons mående och sårbarhet under 
den neonatala vårdtiden. Att vårda ett barn på neonatal, har likheter med att vårda 
ett kroniskt sjukt barn som kräver regelbundna sjukhusbesök. En avgörande 
skillnad är att syskon inom palliativ vård uppmärksammas, jämfört med 
neonatalvården där syskon ofta glöms bort. Barn kan känna sig enormt nödställda 
och åsidosatta av att känna sig mindre viktiga och kan känna en plågsam förlust av 
att få en minskad kontakt med sina föräldrar. Existensen av ett skört litet syskon 
med ett ickemänskligt utseende kan sätta igång fantasier hos det äldre barnet som 
kan ta på sig skulden över att lillasyster/bror föddes för tidigt eller till och med 
kan dö på grund av tankar och fantasier som barnet haft. Föräldrar kan känna en 
ambivalens kring hur och vad de ska berätta för det äldre syskonet. Det är en 
naturlig önskan att vilja skydda barnet från obehagligheter. (ibid.). framhåller 
betydelsen av syskons delaktighet och föräldrars betydelse av att involvera äldre 
syskon i vårdprocessen samt vikten av att prata om det som händer kring 
lillebror/syster. 

 

4 Frågeställningar 

Undersökningens syfte är att utforska syskon och föräldrars upplevelse av att få 
ett extremt förtidigt fött barn/syskon samt upplevelsen av den första tiden då 
barnet/syskonet vårdades på en neonatalavdelning. Fokus ligger på barnen men 
hämtar info ifrån föräldrarna för en bredare förståelse för familjens påverkan. 

• Vilka förväntningar fanns hos barnen i familjen på att få ett syskon? 

• Vad präglade tiden för familjen - för syskonen respektive föräldrarna på 
neonatalavdelningen?  

• Hur har familjen – föräldrarna och syskonen påverkats av att få ett 
extremt förtidigt fött barn/syskon? 
 

5 Metod 

5.1 Undersökningsdeltagare 

Studien omfattar totalt tre familjer en familj bosatt i Götaland och två familjer i 
Svealand, varav en familj med två barn och två familjer med respektive tre barn. 
Fyra syskon intervjuades, två flickor och två pojkar från tio år till femton år. Fem 
föräldrar från trettionio år till fyrtioett år har svarat på enkäten, kring upplevelsen 
av att få ett förtidigt fött barn, som vårdas på neonatal. Ett syskon ville inte bli 
intervjuat och en förälder valde att ej delta i studien med anledning av att 
föräldraparet upplevde sig så samstämmiga kring frågorna i enkäten. En BVC -
mottagning i Götaland med inriktning mot prematur födda barn kontaktades via 
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mail och telefonkontakt, respons uteblev. Förfrågan om intresse av medverkan i 
studien lades även ut via en grupp på facebook för extremt för tidigt födda barn. 
Kriterier för medverkan i studien var att barnet skulle vara fött v 28 eller tidigare 
och med en födelsevikt under 1000 gr och att syskonen skulle vara som yngst fem 
år vid barnets födsel. En tidigare interaktion med yngre barn är svår nyanserad att 
bygga en intervju på (Trost, 2005). Ett bekvämlighetsurval har tillämpats, det vill 
säga att de familjer från facebookgruppen som svarade via mail och anmälde sin 
familjs intresse för medverkan i studien har kontaktats. Totalt var det fyra 
mammor som anmälde sitt intresse för sin familj att medverka i studien. Av dessa 
fyra svarsfamiljer gav en återbud. De tre familjer som kvarstår kan beskrivas som 
kärnfamiljer d.v.s. en man och en kvinna med deras gemensamma barn. 
 

Familjerna bakom berättelserna har alla fingerade namn. 

Familjen Westin 

Mamma Anna 41 år, Pappa Claes 41 år, Prematurfödd flicka Sofia idag 3,5 år, 

född i v. 27+5 dagar var inlagda på neonatal i 8 veckor.  

Inga kvarstående men från prematurfödseln  

Sixten 14år, Sara 12. När Sofia föddes var syskonen 10 respektive 9 år. 

Familjen Larsson 

Mamma Louise 39 år, Pappa Evert 39 år, Prematurfödd pojke Olle idag 5 år, född 

i v. 24+2 dagar var inlagd på neonatal i 21 veckor. Idag kvarstående men - av 

kronisk lungsjukdom och infektionskänslig 

Gustav 10 år. När Olle föddes fyllde Gustav 5 år dagen efter sin brors födelse 

Familjen Eidegård  

Mamma Lotta 40 år, Prematurfödd flicka Johanna idag 5 år, född i vecka 26 var 

inlagd på neonatal i 10 veckor. Idag kvarstående men - svårigheter med mat, äter 

få livsmedel och har svårt för konsistenser. Svårighet med kommunikation, 

ögonkontakt och är ljudkänslig. 

Josefin 15 år Stina 13 år. När Johanna föddes var syskonen 10 år respektive 8 år 

 

5.2 Datainsamlingsmetoder 

Utifrån forskningsfrågan har en kvalitativ metod valts. Frågeställningarna i studien 
syftar till att få en ökad förståelse kring familjen och familjemedlemmarnas 
upplevelser och erfarenheter av ett fenomen, i detta fall upplevelsen av att få ett 
extremt förtidigt fött barn/syskon. För att fånga människors tankar, känslor och 
upplevelser är en kvalitativ intervju ett bra val som datainsamlingsmetod 
(Langemar, 2008). Vid intervjuer med barn är det av stor betydelse att sätta sig in i 
barnets föreställningsvärld. För att få fram åsikter och känslor är det bra att ställa 
konkreta frågor om händelser (Trost, 2005). Inför de planerade intervjuerna lästes 
aktuell litteratur i ämnet även etiska ställningstaganden och lagstiftning kring att 
intervjua barn som ej är myndiga (SFS 2003:460 )lästes. För att nå djupare inblick 
och att komma nära respondenten valdes en halvstrukturerad intervjumetod. 
Intervjuaren var mån om att vara lyhörd och flexibel så långt som möjligt för att 
fånga varierad och nyanserad information samt genom att inta en engagerad och 
stödjande roll snarlikt terapeutrollen, vilket författaren i detta sammanhang tolkar 
höja validiteten (Langemar, 2008). Intervjun bestod inte av färdigformulerade 
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frågor utan baserades på sex olika teman som konstruerades utifrån 
frågeställningar och teori (bilaga 4)  
1) förväntningar på att få ett syskon, 2) syskonet som föddes för tidigt 
3) första mötet med lilla syskonet, 4) tiden på neonatal, 5) vardagens påverkan av att ha fått ett 
prematurfött syskon och 6) tankar, fantasier, önskningar som framkom under neonatal tiden. 
Frågorna i intervjun var öppna och respondenten gavs stor frihet att utforma 
svaren på sitt eget sätt - kan du beskriva tiden på Neo? personalen var så snäll, 
passande följdfrågor kunde växte fram i dialogen, snäll? Hur var de då, kan du ge 
exempel? Dessa tolkande frågor i intervjun blir således betydande för validiteten, 
att inte ta saker för givet och för att arbetet inte ska bygga på subjektiva tolkningar 
(Kvale, 1997). Inom tidsramen för denna studie rymdes inte enskilda intervjuer 
med både föräldrar och syskon så föräldrarnas upplevelse har här besvarats med 
en kvalitativ enkät (bilaga 3) Enkätens tema har i enlighet med ett hermeneutiskt 
arbetssätt vuxit fram utifrån teorier och för att täcka in studiens syfte. Enkäten 
uppskattades ta ca en timme att besvara med öppna frågeställningar som 
fokuserar på 1) upplevelsen av livet på neonatal med ett prematurt barn 2) upplevelse av 
situationen & tankar kring oro 3) upplevelsen av syskons delaktighet 4) upplevelsen av stöd 5) 
upplevelsen av stöd och omsorg från släkt, vänner & personal.  
 
Både intervjuer och enkäten avslutades med möjlighet att lägga till något som 
kändes angeläget utöver det som efterfrågats. 

 

5.3 Bearbetningsmetoder 

Fyra intervjuer och fem kvalitativa enkäter utgör underlag för tolkning. Materialet 

har bearbetats med en tematisk analys vilket innebär att strukturera materialet 

under olika teman och sedan sammanfatta resultatet utifrån det (Langemar, 2008).  

En första sammanfattning skrevs i anslutning till intervjun. Därefter har det 

inspelade materialet transkriberats, intervjuer och textinnehållet från enkäter har 

lästs ett flertal gånger, för att få en övergripande känsla för underlaget. Texten har 

bearbetats utifrån frågeställningar och teman som färgmarkerades d.v.s. en vågrät 

analys gjordes för att sedan inordnas i mönster, text klipptes ut för att passas in 

under varje frågeområde. Citat har så ordagrant som möjligt skrivits ut och de bäst 

beskrivande citaten har valts ut och placerats under varje tema. Ur materialet 

framträder nya teman. Enligt Langemar (2008) är det viktigt att tematiseringen 

inte sker utifrån frågor eller teman från intervjuguiden, utan tematiseringen ska 

ske utifrån svaren. Arbetet i en kvalitativ analys kan sammanfattas i tre processer: 

tolkning, koncentration/komprimering och strukturering. Med målsättning att 

tydliggöra mönster som framträder och bringa en djupare förståelse i enlighet med 

den hermeneutiska cirkeln (ibid.). Strävan efter validitet och reliabilitet, det vill 

säga att sträva efter att mäta det som är avsikt att mätas och en strävan efter att 

undersökningens resultat verkligen representerar den verklighet den har sitt 

ursprung i. Det har i studien försökts uppnås genom transparens, att redovisa data 

och bearbetning på ett metodiskt sätt där forskningsprocessen i sin helhet 

tydliggörs (Langemar, 2008). Forskarens kontext och förförståelse utgör en 

referensram för tolkning. Faktorer utöver empiri och logik såsom värderingar, 
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förförståelse och kontext får påverkan på utfallet som sällan eller aldrig blir 

intersubjektivt testbara (Thuren, 2007). 

 

5.4 Genomförande 

Att intervjua barn är i mycket en fråga om att skapa motivation, det krävs av 

intervjuaren att sätta sig in i barnets föreställningsvärld (Mårtens, 2015). Inför 

intervjuerna som genomfördes i början av november 2016 träffade jag först 

barnet tillsammans med mamma/syskon för att skapa trygghet och relation. Vi 

pratade om barnets vardag såsom skola, intressen, etc. i ca 30 minuter innan själva 

intervjun startade. Information om studiens syfte, etiska riktlinjer fick föräldrarna 

skriftlig information om via missivbrev (bilaga 1) och att medverkan sker helt på 

frivillig basis. Muntlig information gavs vid intervjutillfället till både förälder och 

barn om att de kan välja att avbryta när som helst och välja att inte delta i 

undersökningen (Vetenskapsrådet, 2011). Två av intervjuerna genomfördes i 

syskonparets hemmiljö. De andra två intervjuerna skedde i hyrd lokal för 

ändamålet, med samma procedur. Alla intervjuer var ca 30 – 40 minuter långa 

Enkäten mailades till föräldrarna i slutet av oktober 2016 och samlades in vid 

tillfället för intervjun. En så kallad ”enkät under ledning” där forskaren finns 

tillhands för att eventuellt förtydliga innehållet i enkäten (Patel & Davidsson 

2003). I händelse av att medverkan i studien kom att generera i frågor, starka 

känslor, etc. fanns en beredskap till kontakt för samtalsstöd. 

 

6 Forskningsetiska frågeställningar 

Vetenskapsrådet (2011) har sammanställt fem viktiga punkter som har till syfte att 

ge normer för en god avvägning mellan forskningskrav och individskyddskrav  

De forskningsetiska principerna inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning 

har beaktats och hänsyn har tagits till; informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet samt rekommendationen att forskaren 

bör fråga uppgiftslämnare om de vill veta var rapporten publiceras eller erbjudas 

en rapport. Att ge barn en röst är en balansgång som varligt måste beaktas utifrån 

etiska aspekter. En avvägning där forskning på en utsatt eller sårbar grupp, såsom 

barn, skall aldrig utföras om den istället kan utföras på en mindre utsatt grupp 

(Codex, 2017). samtidigt som påtryckningar från FN:s barnkonvention, European 

Social Charter och Europeiska konventionen om barns rättigheter förespråkar 

vikten av att barn ska få möjlighet att forma och fritt få uttrycka egna 

uppfattningar om saker som berör dem. Forskning med barn ska utgå från barns 

perspektiv med syfte att förbättra barns villkor (Hallden, 2007). (SFS 2003:460 

etikprövning paragraf 18 reglerar för) Barn som fyllt femton år ska informeras 

enligt (paragraf 16) och ha insikt i vad forskningen innebär och samtycka (paragraf 

17) till medverkan. Både föräldrar och barn informerades skriftligt via missivbrev 

(bilaga 1) och muntligt kring de forskningsetiska principerna innan intervjun 

startade. Samtyckesblankett (bilaga 2) undertecknades av båda vårdnadshavare. 

 

http://codex.vr.se/manniska1.shtml
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7 Resultat 

Resultaten presenteras från intervjuerna med syskonen utifrån sex frågeställningar, 

till varje frågeområde redovisas teman som framkommit vid resultatanalysen. 

 

7.1 Glädje & förväntan 

Jag ska få ett litet syskon 

De äldre barnen kan beskriva händelsen ganska detaljerat, de ger uttryck för ett 

starkt minne med målande inslag av tid, rum och stämningsläge. Några av barnen 

utryckte att de hade längtat efter att få ett syskon, de tyckte att det skulle bli 

spännande och såg framemot den nya lilla familjemedlemmen. 

”Nä jag kommer inte ihåg vad jag tänkte men jag tror att jag tyckte att det skulle 

bli roligare och bli mer liv i familjen med att få ett syskon” 

”Det var en glad och positiv stämning i köket, mamma och pappa var glada och 

de visade en bild för oss på ultraljudet både jag och min syster var 

förväntansfulla. Jag vart väldigt glad och tyckte det skulle bli kul med ett 

syskon!” 

 

”Jag kommer ihåg det jättetydligt – jag ställde mig upp och skrek av glädje och 

tyckte det skulle bli så roligt att få ett syskon, jag önskade mig en lillasyster. 

Att inte vara yngst längre såg jag fram emot och att få bli storasyster!” 

 

”Jag stod i hallen på mattan, jag minns inte vad de sa men jag stod bredvid 

Stina min syster när jag fick veta, jag tror inte att jag kände något speciellt i det 

läget. Det brukar ta ett tag för mig att processa, så jag tror jag blev jätteglad 

efter ett tag!” 

  

7.2 Oförberett , förvirrande & speciellt 

Syskonet som föddes för tidigt 

Barnen beskriver känslan av syskonets födelse – som en turbulent och chockartad 

upplevelse. Det kom så plötsligt och de hade inte haft vetskap så länge om att de 

skulle få ett syskon. Det blev en märklig känsla för dem att helt plötsligt stå inför 

faktum av att syskonet skulle födas. 

”Det hände så ”jäkla” plötsligt, att de skulle ta ut henne det var vi inte alls 

förberedda på!” Vi åkte in för att mamma inte känt att barnet rört på sig i 

magen – jag upplevde att de inte sa allt, de höll lite för sig själva, det var 

jobbigt!” 

 

”Det kändes konstigt att åka till sjukhuset och pappa körde fortare än vanligt! 

Vi frågade ganska mycket om babyn skulle komma, men vi fick inget riktigt 

svar på det. Allt var ganska förvirrande!” 

 

För några av syskonen var det en jobbig väntan på sjukhuset, att sitta i ett 

väntrum i flera timmar och inte riktigt veta vad som var på gång. De beskrev att 

tiden gick långsamt. De pratade om det skulle bli en tjej eller kille och vad hon 
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eller han skulle heta, de hade olika namnförslag på syskonet. Det var inte så här de 

hade tänkt att det skulle bli. De visste inte riktigt men de trodde att det var på 

gång och sen kom sjuksköterskan och berättade att de fått en lillasyster, det var 

förvirrande med blandade känslor av glädje och oro kring om barnet skulle 

överleva.  

”Jippi det blev en tjej som jag önskat, jag vart jätteglad och tänkte på en gång 

att hon var stark och speciell!”   

 

För något annat syskon var det tydligt att stämningen hemma blev påverkad av att 

mamma och pappa åkt till sjukhuset. Moster som var barnvakt upplevdes som arg 

men syskonen förstod att hon nog verkade arg för att hon var rädd. 

”När mamma var så där sjuk och hade så ont och åkte in till sjukhuset då blev 

min moster så konstig – Då blev jag rädd, det var läskigt, det var ju min 

mamma och det är ju min värld!” 

  

Jag tror inte jag förstod egentligen alls vad som hände – Det var så himla 

annorlunda och speciellt! Jag tror jag har förträngt mycket, jag minns bara, har 

bara små bilder i huvudet och kommer ihåg min knapptelefon och sms:et jag fick 

att hon vägde 799 gram. Det är i princip det jag minns från den dagen.” 

  

7.3 Så liten & skör som väcker starka känslor från omsorg till oro 

Första möte med det lilla syskonet 

”Vi satt i fikarummet då en sjuksköterska kom och berättade att hon var född 

och hur mycket hon vägde. Vi fick vänta någon timma innan vi fick se henne i 

kuvösen. Hon var väldigt liten, hon var faktiskt så liten att man kunde se 

hjärtat dunka! En liten stund efter, sa de att det var så allvarligt att de behövde 

flytta mamma och lillasyster, så de åkte iväg i ambulans till ett annat sjukhus”. 

 

En dramatisk situation utspelar sig för barnen som har tagit del av föräldrarnas 

oro, bär på sin egen oro och ovetskap om vad som kommer att hända. En oro 

med funderingar och tvivel om hur det skulle gå för syskonet, om det skulle 

överleva. Allt hände så plötsligt, det var jobbigt för dem att det gick så fort, att 

barnet skulle födas och att i nästa sekund hade de fått ett syskon – det blev 

överrumplande. 

”De försökte förklara för mig och Stina att det kanske inte skulle bli något 

syskon att hon kanske inte skulle överleva, det kändes ju jättejobbigt också När 

jag såg henne ligga i kuvösen tänkte jag att hennes hand var lika liten som min 

fingertopp”. 

 

”Han låg där i en kuvös och var jätteliten och jag fick se honom men inte röra 

honom”. 

Syskonen beskriver alla en stark fascination till det extremt lilla barnet och lite av 

en overklighetskänsla att det faktiskt var deras syskon som låg där i kuvösen. 

”Jag blev rädd och orolig det kändes konstigt att hon var så mini liten och inte 

färdig. Jag tyckte hon såg omänsklig och läskig ut – Gud är det här min 



 
 

12 
(30) 

 

 

lillasyster, tänkte att så här ser väl inte en baby ut! Klart jag tyckte hon var söt, 

hon var ju inte ful hon var gullig för att hon var så himla liten – tårna var som 

små gruskorn!” 

 

”Hon var så liten och hade slangar, stor mössa och ögonbindel, man såg inte så 

mycket, lite av magen. Jag tyckte hon var röd och hade mycket hår på armarna” 

 

Syskonen beskriver det fysiska mötet med sitt syskon på ett andaktsfullt sätt och 

med en stark omsorg till sitt lilla syskon. De beskriver att de ville vara så försiktiga 

för att barnet var så långt ifrån färdigutvecklat. De inte ville inte störa och var så 

varliga för att inget skulle hända det lilla syskonet. 

”Hon tog mitt lillfinger, jag var så försiktig och ville visa hänsyn och inte störa 

henne, hon skulle ju fortfarande ligga i magen och inte vara född!”  

 

”Första gången jag höll i henne satt jag i en stol, hon var så liten och skör och 

man skulle vara så försiktig och hand sprita sig. Hon var så pytteliten och det 

var så himla fint!” 

 

7.4 Blandade känslor av gemenskap, oro & separation  

Livet på neonatal 

Alla respondenterna utryckte känslor av separation, det var jobbigt att mamma var 

hemma så sällan och upplevelsen av att lämna kvar mamma med det lilla syskonet 

på sjukhuset var ett jobbigt inslag i vardagen. Samtliga respondenter uttryckte en 

stark längtan till den dagen då de skulle bli som vanligt igen – när mamma och 

lillasyster/lillebror äntligen skulle få komma hem.  

”Det var jättejobbigt att gå därifrån, vi saknade mamma och Stina grinade 

jättemycket alltid när vi skulle skiljas”. 

 

Det fanns inslag i barnens beskrivning att även om det till stor del var jobbigt så 

fanns det positiva inslag, det var roligt att vara med mamma och sitt syskon och 

att få hjälpa till med skötsel av det lilla syskonet och att det fanns roliga saker på 

avdelningen spel, leksaker etc.  

”Det var roligt på ”neo” de hade lekterapi och så hade de massor av filmer och 

böcker.     Sköterskorna var snälla jag och Sixten brukade få glass när vi 

kom” 

 

Hur hemmastadda barnen kände sig på ”neo” var beroende av hur mycket de 

vistades på avdelningen. För vissa blev det som deras andra hem, de var i princip 

där varje dag och de tyckte att det var ganska ok att vara där. Några var där 

mindre sällan och de beskrev att morföräldrar tog ansvar för dem och bodde med 

dem. 

”Det var jobbigt att mamma var borta så länge – jag saknade henne – men 

mormor var hos oss, jag gillar henne så det var kul”. 
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Några av barnen har erfarenhet men inte alla av att ha fått sova över med sin 

mamma och pappa på sjukhuset.  

”Varken jag eller Stina fick sova över där, fick och fick, vi gjorde aldrig det i 

alla fall”. 

 
Miljön på neonatalavdelningen beskrevs av syskonen som mer eller mindre orolig, 
sjuksköterskor som kom rusande när maskiner larmade. Sådana lägen framkallade 
oro hos respondenterna - för att det kanske var sista gången det larmade och att 
syskonet kanske inte skulle överleva.  

”Jag måste ha förstått någonstans och måste ha tänkt att hon kanske inte 

skulleöverleva!” 

 

7.5  Återgå till det normala & släppa oron 

Tankar, fantasier önskningar och farhågor under neonataltiden 

Syskonen uttryckte en önskan om att de inte skulle ha behövt vara så oroliga hela 

tiden och det framkommer som en önskan hos alla och en stark längtan av att 

deras mamma och syskonet skulle få komma hem. 

Barnen uttryckte funderingar kring om syskonet skulle bli avvikande på något sätt. 

Om det skulle bli någon skillnad på deras syskon som var fött för tidigt mot andra 

barn som inte var födda för tidigt. 

”Tänkte att nu när vi vet att allt gått så bra och hon är helt ok, hade vi inte 

behövt vara så oroliga. Men om vi inte hade varit det, hade vi inte brytt oss och 

då kanske hon inte skulle blivit så frisk som hon vart”. 

 

”Jag längtade till att allt skulle bli som innan och att jag skulle slippa åka till 

sjukhuset” 

 

”Jag kunde fantisera och oroa mig för att andra barn skulle reta min lillasyster 

när hon började i skolan. För att hon hade stora slangar i magen och att jag 

som storasyster skulle skydda henne och säga att du ska inte bry dig om vad de 

säger”. 

 

7.6 Familjen före kompisar & vi hade varandra  

Vardagslivets påverkan av ett prematurfött syskon 

Alla syskonen beskriver att de anhöriga varit mer involverad under den här 

perioden i barnens liv. De kunde komma och bo hos barnen för att ta hand om 

dem och för att stötta deras mamma och pappa. Syskonen upplevde att de 

bråkade mindre sinsemellan under denna period, de förstod att den andre 

behövde lite utrymme och de upplevde att de visade mer hänsyn till varandra. De 

gjorde mycket mer gemensamt och när de var med kompisar så umgicks de med 

gemensamma familjekompisar. Ett syskonpar beskriver att de inte direkt kom 

varandra närmre, men att de umgicks mer och att de bråkade mindre. Det var mer 

av bara tjafs. Ett annat syskon beskriver att deras kontakt fördjupades- 

storasysterrollen innebar att ta ett större ansvar för lillasyster. 
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”Jag tog hand om henne när hon var ledsen, jag kramade henne och fanns där 

för henne. Det hade blivit mycket jobbigare både för henne och för mig om vi inte 

hade haft varandra! Vi är och har alltid varit en stark familj som alltid har 

hållit ihop, oavsett vad, så har vi starka band till varandra.” 

 

Familjen blir central och det är tydligt att det är framför allt inom familjen och 

släkten som skyddsnätet och stödet finns att tillgå. 

”Om kompisar frågade om vi skulle vara på helgen, sa jag att jag skulle till 

lillasyster på sjukhuset - jag kände att familjen gick före kompisar”. 

  

”I skolan var vi mer som vanligt, det var inte så många som pratade om det. De 

kanske var mer utav respekt, än att inte vilja prata. De förstod att det var svårt 

och att jag kanske inte ville prata om det. Så det var nog av respekt de inte 

frågade Mamma föreslog att jag skulle boka tid hos skolkuratorn, för att få mer 

stöd och för att öppna upp lite mer om hur livet var där hemma – jag gjorde 

aldrig det kände inte att jag behövde, vi pratade ju i familjen”. 

Föräldrar besvarade en kvalitativ enkät med syfte att få en djupare förståelse för 
familjens påverkan av att få ett extremt förtidigt fött barn. Resultatet från enkäten 
redovisas (bilaga 3) utifrån fem valda teman utifrån forskning och med syfte att 
täcka in forskningsfrågan.  

7.7 Ett kaotiskt splittrat liv & känslan av att leva i en bubbla 

Föräldrarnas upplevelse av livet på neonatal med ett prematurfött barn 

Denna tid beskrivs att präglas av många känslor alltifrån stark förtvivlan till glädje 

och lycka. Att få ett barn som vårdas på en neonatalavdelning är ofta en kaotisk 

och påfrestande tid och där omvärlden nästan inte existerar. Starka 

konfliktkänslor väcks av att inte räcka till för syskonen hemma och för det 

prematurfödda barnet. Överlag beskriver föräldrarna att de äldre barnen 

påverkades och visade att de tyckte det var svårt att mamman var borta så mycket 

från barnen. En mamma upplevde att det blev mer konflikter mellan syskonen 

och en annan mamma beskriver problematiken kring att det inte fanns boende till 

föräldrarna på sjukhuset vilket splittrade familjen 

”Det var kaotiskt .....mer bråk och konflikter mellan syskonen och de tyckte att 

det var jobbigt att jag var borta så mycket ....Jag märkte en oro hos dem över om 

hon först skulle överleva och sedan om hon skulle bli bra när hon blev större” 

 

”Det vart en reaktion på att jag som mamma inte i samma utsträckning var 

tillgänglig... hon drog sig undan mig och visade inte så mycket känslor kring det 

som hände både mig och den lilla” 

 

”Man slöt sig som i en bubbla då man hade henne på sitt bröst hela dagarna, 

det mins jag som en positiv känsla, att man mitt i det där ofattbara som hände 

kunde göra något handfast med henne – att huda henne färdig och hel Jag 

kände mig oerhört viktig där och då”  
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En pappa beskriver vardagen som stressig och rörig och han var den som 

behövde vara stark för hela familjen och att det inte blev mycket tid över för 

återhämtning.  

”Särskilt stöd för mig som pappa/man saknades. Det kändes som om att 

barnet och mamman var viktigt och syskonen, men jag var tvungen att bli en 

klippa för hela familjen utan att bli frågad en enda gång om hur jag mådde!” 

 

7.8 Oro för nu & sen och för barnen där hemma  

Upplevelse av situationen & tankar kring oro  

Alla föräldrar beskriver att de känt oro för sitt barn. Graden av komplikationer 

som tillstött under vårdtiden får betydelse. Ett av barnen genomgick sju 

operationer fick blodtransfusion och balanserade många gånger på en ”skör tråd”. 

Föräldraparet beskriver att de levde under konstant oro med många sömnlösa 

nätter - med tvivel och stark ångest.  

Jag kände en oro 24tim/dygn, oro om han skulle överleva, oro för ögon, lungor, 

hjärta, hjärna. Oro för infektioner och komplikationer. Oro för framtiden. Oro 

inför och efter varje operation. Jag var rädd varje morgon vi kom. Hade ångest 

varje kväll när vi åkte hem. Kände skräck för att telefonen skulle ringa när vi 

var hemma. Ångest när vi var på sjukhuset och upplevde dödsfall av andra barn 

på avd. Jag gick med en illamående känsla i flera månader 

 

”Allt var så omvälvande och situationen så ny, att man hamnade i chock. Vi 

visste inte riktigt vad man skulle oroa sig för. Hon mådde oftast bra men det 

kom gånger då hon inte gjorde det och den känslan av att vi kanske skulle 

förlora henne var svår att ens ta till sig. Man blev liksom avtrubbad. Inga tårar 

fick plats riktigt där och då. Sorgen kom senare när man kommit hem” 

 

”Vi pratade nog inte om oro med de äldre barnen - Nej det gjorde vi nog inte, vi 

höll det för oss själva. Vi kunde nog inte prata i den utsträckningen vi ha borde 

gjort – vi försökte vara ”för” starka för både bebis, syskon och varandra” 

 

En annan mamma beskriver sin oro för om sitt barn skulle behöva en hjärt 

opereras och om barnet skulle få bestående framtida lungproblem. Mammorna 

beskriver även sin oro för de hemmavarande barnen och att de inte fanns där för 

dem. ”Min oro var oftast för hur de andra hade det, syskonen där hemma”. 

 

7.9 Att inte finnas tillräckligt där för dem & att skapa delaktighet 

Föräldrarnas upplevelse av syskonens delaktighet  

En respondent utryckte svårigheter kring delaktighet där hennes äldre barn knappt 

såg sin lilla- syster under de sex första veckorna.  

”Från en dag till en annan så blev det en plötslig separation, kanske hade det 

varit bra om personalen uppmuntrade mer till att syskonen skulle komma och 

hälsa på den lilla. Jag var så trött och orkade inte tänka själv kring det. Ville 
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bara att allt skulle gå bra och att tiden skulle gå fort! Deras anknytning och 

känsla för att ha fått en lillasyster måste ha blivit väldigt konstig för dem.” 

 

Mamman påtalar att familjen i det läget hade behövt stöd från personalen, att de 

hade tagit upp betydelsen av syskonens delaktighet och hjälpt dem att se till hela 

familjen. En mamma upplevde brister i vårdens förmåga att bjuda in äldre syskon 

och föreslog ett studiebesök anpassat för syskon, där de fick inblick i skötsel etc. 

Hon önskade även med tanke på de långa vårdtiderna, ett initiativ från vården att 

även erbjuda stöd till syskonen för att bättre kunna hantera en traumatisk situation 

som att få ett extremt förtidigt fött syskon.  

”Vi hade behövt hjälp med att få våra barn att känna sig delaktiga. Det är 

lätt att i efterhand tycka att vi kunde gjort bättre. Men vi var så slut både jag 

och barnens pappa” 

 

”De fick verkligen inblick i akutvården....,vi försökte göra dem delaktiga genom 

att låta dem hjälpa till med skötsel av den lilla och sova över med mig på 

sjukhuset Vården var väldigt bra och positiv, fick stöttning av personalen och 

att de redan från början gjorde oss delaktiga....” 

 

”Viss personal var fantastisk med syskonen... 

det tog ett tag innan vi vågade låta de äldre syskonen ligga ”känguru” med den 

lilla ...det hjälpte vårdpersonalen oss med och syskonen uppskattade det väldigt 

mycket” 

 

7.9  Vi kände oss sedda men saknade ibland visst stöd 

Föräldrarnas upplevda stöd 

Föräldrarna gav uttryck för att personalen hade förmåga, att sätta varje familj och 

varje individ i centrum. Överlag så beskriver föräldrarna stödet från 

vårdpersonalen som bra och att de upplevdes som kunniga och pålästa inom 

området. Föräldrarna utryckte ett visst missnöje med psykolog och 

kuratorkontakten, som de upplevde som svårtillgängliga och att de inte riktigt 

kände att de fick det stöd de efterfrågade. Föräldrarna beskriver att de själva var i 

chock och upplevde att de inte hade tillräckligt med medicinsk kompetens för att 

informera om syskonets status. Det hade varit bra om syskonen hade fått mer 

saker förklarade för sig utifrån deras utvecklingsnivå av personalen Flera av 

föräldrarna efterlyser ett organiserat stödprogram för de äldre syskonen så att det 

inte lämnades åt slumpen att få rätt personal som engagerade sig i syskonen De 

menar att det är viktigt att säkerställa att alla barn till prematurfödda får likvärdig 

information och möjlighet till delaktighet. De efterlyste även en infrastruktur för 

stöd för hela familjen efter utskrivning  

”Att erbjuda stöd även för syskon skulle ha varit bra, hade önskat mer stöd 

från kuratorn till syskonen och till oss” 

 

”Träffade psykolog några gånger, men då hon enbart fokuserade på barnet och 

ingenting på oss som föräldrar kände jag inget stöd” 
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”Vi hade fin gemenskap med andra föräldrar och personalen på lekterapin var 

hjälpsamma” 

 

7.10 Vi fick stöd men ingen kunde nog riktigt förstå vidden av den kris 
vi gick igenom  

Föräldrarnas upplevelse av stöd och omsorg från personal, släkt & vänner  

Geografiska avstånd fick betydelse för möjlighet till stöd och hjälp från släkten, 

respondenter ger utryck för att de hade önskat mer besök på sjukhuset. En 

mamma och pappa hade önskat att vänner i större utsträckning funnits där och 

lyssnat - när de hade tid att prata och försökt förstå den kris som familjen levde i. 

En mamma uttryckte en önskan om att vänner i större utsträckning skulle ha 

vågat fråga vad de kunde behövt hjälp med och ger exempel på att deras trädgård 

var vildvuxen och att vännen deklarerade i efterhand att denne hade tänkt klippa 

gräset men blev osäker om de skulle ha tagit illa upp så avstod därför. 

”Vi fick stort stöd av min familj, de skötte allt praktiskt i hemmet och allt 

kring barnen och våra hundar och katter” 

 

”Vår släkt bor långt ifrån så det var svårt för dem att ge mer än moraliskt 

stöd, vilket de gjorde. Stora syskonens skola var fantastiskt förstående för 

utökade fritidstider med kort varsel med förvirrade föräldrar”. 

 

”Fick jätte mycket hjälp med storebror hemma, men vi fick väldigt få besök på 

sjukhuset som vi hade önskat att få…hade även önskat hjälp med t.ex. mat 

hemma och önskat att de förstod vilken kris vi levde i.  

 

”De hade nog svårt att förstå precis hur stressig och allvarlig situationen var” 

  

8 Diskussion 

8.1 Metoddiskussion 

Initialt gjordes en litteratursökning och scanning av tidigare genomförda studier, 

för att få en överblick över ämnesområdet. Få studier visade sig ha fokus på 

syskon och deras erfarenhet av att ha fått ett prematurfött syskon utifrån ett 

familjeperspektiv. Författaren till denna studie sökte även närliggande forskning 

inom området familj med sjuka barn och med funktionsnedsättning. Syftet med 

studien var att spegla syskons och familjens upplevelse av att få ett extremt för 

tidigt fött syskon. Barnperspektivet har därför varit en viktig ansats i denna 

kvalitativa studie. Och, även att få inblick i hur familjen påverkats av att få ett 

extremt för tidigt fött syskon. Att få med barnenens röst och upplevelser ser 

Näsman (2014) ofta uteblir i forskning, och istället låter vi vuxna berätta hur 

barnet har det. Enligt FN: s barnkonvention (NKA; BO, 2017) har barn rätt till 

delaktighet och att få göra sin röst hörd i frågor som rör dem. En balansgång som 

inte är helt okomplicerad, då det finns riktlinjer för att forskning på att en utsatt 

eller sårbar grupp, skall aldrig utföras om den istället kan utföras på en mindre 

sårbar grupp(CODEX, 2017). Barnintervju är en bra metod för att få inblick och 
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synliggöra barnets tankevärld. För yngre barn är världen i nuet, och just här och 

nu. Vuxna kan ofta abstrahera och föreställa sig något och minnas hur det var. 

Därför blir det blir extra viktigt vid intervju med barn att söka andra vägar till att 

göra det mer konkret. Aspekter kring att skapa en trygg atmosfär och trygg miljö 

för intervjuerna togs hänsyn till. Trost (2005) avråder från att göra intervju i 

hemmiljö p.g.a. risk för störningsmoment. Två av intervjuerna skedde i 

respondenternas hem. Att träffa familjen i hemmiljö skapade i det här fallet en 

avspänd stämning. Intervjuerna skedde i en avskild musikstudio utan några 

störande inslag (ibid.). Olika förutsättningar beroende på barnets ålder och var i 

sin utveckling barnet befinner sig får betydelse för berättandet. Att vara knappt 

fem år när sitt syskon föds och återblicka fem år tillbaka i tiden, försvårar 

återberättandet av händelsen av att få ett förtidigt fött syskon. Det blir endast små 

minnesfragment som framträder. Att vara tio år gör skillnad, en mer nyanserad 

berättelse kan gestaltas, vilket ligger i linje med teorier inom det 

utvecklingspsykologiska perspektivet. Graden av komplikationer som tillstött 

under vårdtiden och efter vårdtiden får även det betydelse. En aspekt som inte 

räknades in i urvalet är att det blir en avgörande skillnad av att få ett syskon som 

efter vårdtiden är friskt jämfört med att få ett syskon som under perioder blir 

allvarligt sjukt och periodvis får vistas på sjukhus. Detta får stor betydelse för 

upplevelsen.  

 

Inom tidsramen för denna studie rymdes inte enskilda intervjuer med både 

föräldrar och syskon. Fem intervjuer var rekommendation inom ramen för 

utbildningens mål och med hänsyn till att de insamlade materialet ska vara görbart 

att analysera och bearbeta vetenskapligt. I denna studie analyserades och 

bearbetades materialet med en kvalitativ ansats. För att få föräldrars upplevelse 

och för ett familjeperspektiv valdes en kvalitativ enkät med öppna frågor som gav 

stort utrymme för att beskriva händelsen med egna ord. De öppna frågorna gav 

ett rikt underlag med mycket information i svaren. Förförståelse kan vara både 

positivt och negativt samt kan få inverkan på studiens pålitlighet. Forskarens egna 

tidigare erfarenheter av det som ska studeras, kan inte bortses ifrån utan måste 

redovisas (Langemar, 2008). Författaren har i sitt yrke stor vana av att intervjua 

ungdomar vilket enligt Trost (2005) kräver mycket övning för att bli en bra 

intervjuare och för att behärska slumpinflytelser d.v.s. att läsa mellan raderna och 

fånga det ordlösa som således stärker validiteten. Författaren till denna studie har 

en viss förförståelse för ämnet b.la genom sin kontakt med Svenska 

Prematurförbundet och i rollen som föräldrastödjare till inneliggande föräldrar på 

neonatal, samt egen erfarenhet.  

 

En svaghet av validitet i studien är att respondenterna på grund av tidsbrist ej 

getts möjlighet att läsa och återkoppla på materialet, för bedömning om 

slutsatserna och sammanfattningen av materialet överensstämmer med deras 

uppfattning. En öppenhet och förutsättningslöshet har intagits i 

forskningsprocessen genom att medvetande och explicitgöra förförståelse. 

Langemar (2008) problematiserar närhet och distans och att kunna växla mellan 
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dessa förhållningssätt. Det kan vara ett problem att kunna ha tillräcklig distans, 

om vederbörande är mycket engagerad eller insatt i ämnet. Det behöver dock inte 

vara ett hinder om erfarenheten är bearbetad och medvetandegjord under hela 

arbetet s.k. perspektivmedvetenhet. Författare till studien intog ett reflexivt 

förhållningssätt i enlighet med ett hermeneutiskt perspektiv där ny förståelse lades 

till tidigare förståelse vilket ledde till djupare insikt och förståelse. 

Förhållningssättet är av stor betydelse för den kvalitativa intervjun, intervjuaren 

strävade efter att vara så lyhörd som möjligt och flexibel samt ställde följdfrågor – 

kan du berätta lite mer om... för att minska risken för feltolkning. Urvalet gav inte 

så stor variation de var alla kärnfamiljer i ungefär samma ålder med likartad 

socioekonomisk ställning och med ett fungerande nätverk. För ett mer 

generaliserbart resultat hade ett större antal deltagare berikat och även en 

spridning av olika familjekonstellationer. Citaten som redovisas i studien har inte 

namngivits för att så långt som möjligt säkerställa anonymitet, citaten fördelades 

relativt jämt mellan de olika respondenterna.  

 

8.2 Resultatdiskussion 

I denna studie kommer inga generella slutsatser att dras. Studien är mer ett utsnitt, 

en mindre del av en större bild. I ett sammanhang med liknande studier kommer 

resultatet ändå att ha ett värde och vara en viktig beståndsdel för ansatsen till att 

skapa en förståelse kring hur en komplex situation kan upplevas i familjen då ett 

barn/syskon föds extremt för tidigt. 

 

Resultaten från intervjuer med syskon presenteras utifrån frågeställningar och 

teman som framkommit vid resultatanalysen. Föräldrarnas berättelse utifrån 

enkätsvar med teman som framkommit, diskuteras och kopplas till tidigare 

forskning och teoretisk bakgrund. 

 

8.3 Sammanfattning av resultatet 

Resultatet i denna studie pekar på att syskon inte tillräckligt blir sedda i en kritisk 

situation som när ett barn föds mycket för tidigt. Föräldrarna i studien belyser att 

det i dag inte finns något utarbetat stödprogram för syskon, vilket de ser som en 

brist. De påtalar att det är viktigt att säkerställa att alla barn till prematurfödda får 

likvärdig information och möjlighet till delaktighet så att det inte lämnades åt 

slumpen att få rätt personal som engagerar sig i syskonen. 

Utifrån frågeställningarna framkom att syskonen hade mer eller mindre, 

förväntningar på att få ett syskon, några hade längtat långt innan de fick veta att de 

skulle få ett syskon och för några var det oreflekterat fram till föräldrarna 

berättade. Alla barnen utryckte en glädje över att få ett syskon och de beskrev sitt 

syskon på ett kärleksfullt sett. Tiden på neonatal rymmer många känslor alltifrån 

stark förtvivlan till glädje och lycka. En tid som till stor del präglas av mycket oro 

för såväl föräldrar som för syskon. Starka konfliktkänslor väcks hos föräldrarna av 

att inte räcka till för både syskonen där hemma och för det prematurfödda barnet. 

Familjens påverkan av att få ett extremt förtidigt fött barn. Separation och ett splittrat 
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familjeliv upplevs av alla respondenter. Syskonen beskriver en stark avsaknad utav 

sin mamma. Vardagen för familjerna blev kaotisk, stressig och rörig med lite tid 

över för återhämtning. I den kritiska situationen är det framför allt inom familjen 

och släkten som skyddsnätet och stödet finns. I samband med den prematura 

födseln framkommer av familjernas berättelse inslag av kris och trauma och 

anknytningsproblematik. Viktiga psykologiska stressfaktorer är, förutom 

separationer och hot om separation, brist på förutsägbarhet och kontroll av 

situationen (Sonnby-Borgström, 2005). Det finns väldigt begränsad forskning med 

intervjustudier inom området av barns upplevelse av ett prematurfött syskon, 

ingen forskning överensstämmer helt. Undantagsvis hittades vid sökning endast 

en studie där vuxna till prematurfödda intervjuats Gaal (et al, 2010) intervjuade 28 

syskon mellan 17 och 35 år som vuxit upp med ett prematurfött barn som 

utvecklat ett neuropsykiatriskt funktionshinder. Således är det är ett relativt 

outforskat område av barns upplevelse av att få ett mycket förtidigt fött syskon. 

 

Förväntningar av att få ett syskon 

Glädje & Förväntan Enligt Noren(1991) har vi redan gjort oss en bild av det 

ofödda barnet. Syskonen var alla glada och förväntansfulla vilket rimligen spelade 

in i upplevelsen. Som ett syskon uttryckte, jag tänkte på en gång att hon var stark 

och speciell. Min reflektion är att barnets förtidiga födelse och skörhet har fått 

positiv betydelse för relationen. Syskonen gav uttryck för extensiella tankar kring 

liv och död. Redan det ofödda barnet påverkar hela sin omgivning och även 

syskonen genom de förväntningar och förhoppningar det väcker (Norén, 1991). 

Alla respondenterna var i ålder fem år och uppåt då de fick sitt lilla syskon. 

Barnen kan i den här åldern skapa mer nyanserade berättelser med insikt om att 

människor kan uppträda med olika känslomässiga och tankemässiga intentioner. I 

linje med utvecklingspsykologin kunde barnen reflektera i detta sammanhang av 

att bli stora syster/bror, tankar kring nya strukturer och nya roller i familjen 

framträdde hos respondenterna (Havensköld & Risholm Mothander, 2002).  

Oförberett & förvirrande Det var inte så här barnen hade tänkt att det skulle gå till att 

bli storasyster/storebror. De beskriver händelsen som en krisartad upplevelse som 

präglades av oro och rädsla för både mamman och för det lilla syskonet. 

Forskningen är samstämd med vad respondenterna i studien lyfte fram d.v.s att 

den förtidiga födseln blev en plötslig och oväntad händelse som bröt 

förutsägbarheten i familjen och i barnets värld (Camhi, 2005; Beavis; Dyregrov, 

2010).  

 

Så präglades tiden för syskonen på neonatalavdelningen 

Så liten & skör som väcker starka känslor från omsorg till oro.  

Mötet med det lilla syskonet blev för alla respondenter ett väldigt känslosamt 

möte som väckte blandade känslor och framkallade extensiella tankar. Existensen 

av ett skört litet syskon med ett ickemänskligt utseende. ”Jag tyckte hon såg omänsklig 

och läskig ut ” kan sätta igång fantasier hos det äldre barnet och som Beavis (2007) 

belyser kan barnet ta på sig skulden över att lillasyster/bror föddes för tidigt eller 

till och med kan dö på grund av tankar och fantasier som barnet haft. 
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Beavis(2007)studie lyfte fram att miljön på ”Neo” ofta upplevdes som mer eller 

mindre stressande, vilket även framkom av respondenterna i denna studie som alla 

uttryckte att de hade varit oroliga för om syskonet skulle överleva. I linje med 

utvecklingspsykologin ökar barnets förmåga till medkänsla från fem år och uppåt 

(Havensköld & Risholm Mothander, 2002) Syskonen förmedlade en bild av att de 

var oroliga för både mamman och det lilla syskonet. De läste av att föräldrarna var 

stressade och oroliga.  

Blandade känslor av separation, oro & gemenskap 

Respondenterna beskriver genomgående att det var jobbigt att familjen splittrades 

och separationen från mamman var påtaglig och smärtsam vilket även 

framkommer av Sandén-Eriksson och Pehrsson studie (2006) Respondenternas 

tolkning av händelsen och förmåga att hantera krisen tolkar författaren som att 

alla syskonen har haft en fungerande anknytning i botten och stabila, trygga 

nätverk kring sig. Under sådana omständigheter, om anknytningspersonens 

tillgänglighet förändras är prognosen betydligt bättre för att reparera och komma 

tillbaka till en trygg anknytning igen (Hall 1995; Broberg, 2009; Leon & Knapp, 

2008; Wrangsjö, 2009).  

Familjen före kompisar & vi hade varandra. Det blev tydligt att de äldre syskonen i 

familjen kände ett ansvar för sitt yngre syskon och tog på sig en omvårdande roll 

Camhi (2005) påtalar att syskonen ofta intar än äldre roll än vad som åldersmässigt 

förväntas av dem. I linje med ett systemteoretiskt perspektiv kan förändringen i 

familjesystemet ses som en cirkulärprocess. Syskonrelationer har betydelse för 

barnets utveckling. I relationen tränas och prövas olika sociala förmågor b.la. 

förmåga till konfliktlösning och intimitet vilket syskonen ger uttryck för, de visade 

mer hänsyn och hade mer förståelse för den andre. ((Dunn, 1986; Eyseneck, 2000; 

Noren, 1991) Resultatet i studien talar för att familjebanden stärktes av krisen, 

respondenterna påtalar att de tydde sig mer till varandra under denna tid och att 

släktingar stöttade och tog hand om dem. I linje med Byng Halls (1995) definition 

av ”familjen som trygg bas” så fanns ett bra socialt stöd med vuxna trygga 

anknytningspersoner runt barnen.  

 

Syskonens påverkan av att ha fått ett extremt förtidigt fött syskon  

Återgå till det normala & släppa oron 

Det framkommer av barnen att de ofta hade tankar på sitt lilla syskon och en oro 

för om allt var ok, det hade också tankar framåt i tiden av om syskonet skulle få 

några framtida men. Vilket överensstämmer med vad Gaal (2011) påvisar att när 

överlevnaden är säkrad inträder fasen av övervakning om barnet utvecklas 

normalt. För ett av barnen framkallade berättandet starka känslor och barnet vart 

väldigt ledsen. Ibland kan intervjuer i sig ha en terapeutisk effekt pga. att det ges 

möjlighet att berätta om svåra upplevelser, vilket kan vara positivt under 

förutsättning att man tar ansvar och följer upp, beredskap för samtals kontakt 

fanns. (Langemar, 2008). Min tolkning är att graden av komplikationer är en 

faktor för hur smärtsam upplevelsen blir. Den psykiska påfrestningen för 

individen är bl.a. kopplad till påfrestningens intensitet, så om syskonet balanserat 
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på en skör tråd upprepade gånger får det starkare konsekvens för stresspåslag 

(Wennerberg, 2010; Dyregrov, 2010; Cullberg, 1992).  
Så präglades tiden för föräldrarna på neonatalavdelningen 

Föräldrarnas otillräcklighet blir ett tydligt inslag och svårigheter att räcka till för 

hemmavarande syskon. Vilket har framkommit av flera studier att syskon ofta 

glöms bort vid en prematur födelse eller inte tillräckligt involveras i vårdprocessen 

(Beavis, 2007; Leon & Knapp, 2008; Gaal, 2011; Latva 2006; Renlund, 2013; 

Chami, 2005).  

Ett splittrat liv och att leva i en bubbla  

Flera studier påtalar den komplexitet föräldrar ställs inför av att både räcka till för 

det prematura barnet och för syskonen. Beavis (2007) framhåller att föräldrarnas 

kaotiska liv gör det svårt för dem att ha fokus på syskonen. Vilket också har 

framkommit av resultatet. Familjen lever ett splittrat liv, det är som om livet 

utanför sjukhuset inte existerar ”Man slöt sig som i en bubbla då man hade henne på sitt 

bröst hela dagarna”.  

Oro för nu & sen och för barnen där hemma. 

Föräldrarna och framför allt mödrarna kände en oro för de äldre barnen och för 

att de skulle känna sig åsidosatta. Att det just var mödrarna som utryckte det 

tydligast tolkar författaren som att det var fäderna som tog ett större ansvar för de 

äldre syskonen. Föräldrarna beskriver att de kunde känna sig avtrubbade. Vilket 

framkommer av Leo & knapp (2008) att barnen får hantera mindre tillgängliga 

föräldrar och som i vissa fall även kan påvisa liknande symtom med 

posttraumatisk stress syndrom. Sanden-Eriksson & Pehrsson (2006) framhåller att 

syskon får klara sig mer själva och får mindre uppmärksamhet av sina föräldrar 

som slits mellan sin oro för det lilla barnet och dåligt samvete kring de äldre 

barnen som åsidosätts.  
 
Föräldrarnas påverkan av att ha fått ett extremt förtidigt fött barn  
Att inte finnas tillräckligt där för dem & att skapa delaktighet 
En mamma berättade att separationen från de äldre syskonen skapade en 

anknytningsproblematik som uppstod både till det nya syskonet och till henne 

som mamma. Vilket av författaren tolkas som en reaktion på att ett nytt syskon 

kan framkalla konkurrens om föräldrarnas kärlek. Dessutom att upplevelsen av en 

förtidig födsel blev en plötslig och påtaglig separation från föräldrarna. (Dunn, 

1986; Eyseneck, 2000; Noren, 1991). Som kom att genererade i ett 

anknytningsbrott där dottern drog sig undan. Sonnby-Borgström (2005) och 

Beavis (2007) framhåller att föräldrar som hamnar i kris, får påverkan på barnen. 

Föräldern berörde brister i vårdens förmåga till att bjuda in de äldre syskonen, i 

likhet med Sonnby-Borgström (2012) som menar att interaktionen kommer att 

speglas på kvalitén på anknytningen beroende av hur samstämt och lyhört det 

känslomässiga samspelet är mellan barnet och dess omsorgsperson. Utifrån den 

oro och stress som föräldrarna beskriver blir det rimligen mycket svårt att ha 

samma lyhördhet för de äldre barnen. Föräldrarna beskrev att de hade svårt att 

hålla fokus på syskonen och den lilla samtidigt vilket får påverkan på det 

relationella och det intersubjektiva samspelet mellan föräldern och barnet. Enligt 
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Cami (2005). behöver inte föräldern vara fysiskt borta, ett barn kan uppleva en 

förlust också om föräldern är fysiskt närvarande men psykologiskt otillgänglig. 

Föräldrarnas dilemma var bl.a. att när de var på sjukhuset hade de dåligt samvete 

för barnen hemma och när de var hemma hade de ångest för den lilla på 

sjukhuset. I dagsläget kan vården inte bereda syskon plats i familjerum, föräldrarna 

i denna studie påtalade att de saknade boende för familjen på sjukhuset 

Begränsningarna försvårade för familjen och syskonen som upplevde en känsla av 

en splittrad familj. En tydlig markör från föräldrarna var att de upplevde att det 

saknades ett organiserat stödprogram för de äldre syskonen.  

De fanns där men de kunde nog inte riktigt förstå vidden av den kris vi gick igenom 

Sammanhållning inom familjen, intern och externt med nätverk blir viktiga inslag 

för hur familjen kommer att klara krisen och det trauma de går igenom när de får 

ett prematurbarn. Respondenterna upplevde till stor del att de fick stöd av sina 

familjer. I min studie blir det ett tydligt inslag av att skyddsnätet finns inom 

familjen och släkten. Krisen som familjerna gick igenom verkar alla ha klarat bra. 

Det framträder tydligt att respondenterna haft fungerande nätverk kring sig och i 

enlighet med Byng Hall (1995) & Leon & Knapp (2008) vilka framhåller att 

familjens förmåga att klarar svåra kriser är avhängt på familjens unika 

sammansättning. Familjens kommunikationsmönster, problemlösningsförmåga, 

sammanhållning och graden av konfliktlösningsförmåga. Familjer med god balans 

inom dessa färdigheter har större förutsättningar att hantera stress i en 

krissituation. Det framkommer av föräldrarna att de fick stöd av sina familjer men 

hade önskat mer besök på sjukhuset. Enligt Latva et.al. (2008) så besökte far och 

morföräldrar som hade tidigare barnbarn sjukhuset med en frekvens på 0, 4 

gånger/vecka. Kvalitén på det sociala stödet från omgivningen lyfts fram som en 

viktig faktor för att kunna bearbeta och integrera händelsen av en prematurfödsel. 

Resultatet i studien tyder på att familjemedlemmarna och släktbanden till varandra 

stärktes i krisen och sammansvetsade familjemedlemmarna i olika konstellationer.  

 

8.4 Förslag till fortsatt forskning 

Viktig fortsatt forskning är att säkerställa och uppmärksamma utsatta familjer som 

får ett extremt förtidigt fött barn, de som inte har en ”familj som trygg bas” d.v.s 

ett fungerande nätverk kring sig. Att utveckla stödprogram för syskon är ett 

viktigt område för forskningen och att synliggöra syskon och syskons behov i 

samband med en prematurfödsel. Forskning visar att syskon till ett syskon med 

funktionshinder som fått hjälp att bearbeta, uttrycka sig och förstå innebörden av 

en funktionsnedsättning skattar en bättre psykisk hälsa och bättre känslomässigt 

välbefinnande (Renlund, 2013). Så ett viktigt område är att belysa betydelsen av att 

vården och vårdpersonalen har hela familjen i sitt fokus för sina interventioner. 

En pappa uttryckte t ex att;  

 

”Särskilt stöd för mig som pappa/man saknades. Det kändes som om att barnet och mamman 

var viktigt och syskonen men jag var tvungen att bli en klippa för hela familjen utan att bli 

frågad en enda gång om hur jag mådde 
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Bilaga 1 

 

                    
 

 

S:t Lukas utbildningsinstitut  
Psykoterapeutprogram, 90 hp 
 
 
SÖKER INTERVJU DELTAGARE TILL MIN EXAMENSUPPSATS! 
 
 
Syskons upplevelse av att få ett mycket förtidigt fött lilla syskon 
 
Jag går nu mitt tredje och avslutande år på Psykoterapeutprogrammet med inriktning mot 
Systemisk och relationell familjeterapi som är en legitimationsgrundande utbildning. 
Psykoterapeututbildningen är en påbyggnadsutbildning, det krävs en tidigare 
grundutbildning i psykoterapi och en akademisk examen på minst 120 högskolepoäng.  
 
Inför min Examensuppsats som påbörjas under hösten 2016 söker jag deltagare för 
intervjuer. Studien kommer att fokusera på familjer som får ett extremt förtidigt fött barn, 
dvs vecka 28 eller tidigare.  
 
Uppsatsens syfte är att spegla syskons upplevelser av att få ett extremt för tidigt fött 
syskon. Syskon som deltar i intervjun måste vara som yngst sex år och ha sin förälder 
antingen med sig eller i nära anslutning till var intervjun sker. Jag skulle vara väldigt 
tacksam för möjlighet att intervjua ditt barn, med ditt medgivande som förälder. Samtalet 
kommer att spelas in men informationen kommer enbart att användas i forskningssyfte 
där barnen förblir anonyma. 
 
Vid intervjun tas hänsyn till Vetenskapsrådet forskningsetiska 
principer. Detta innebär att deltagandet är frivilligt och om du så skulle vilja så kan 
du när som helst avbryta intervjun och därmed ert deltagande. Ditt deltagande kommer 
att behandlas konfidentiellt och resultatet kommer enbart att användas i 
forskningsändamål. 
Vill du anmäla intresse för deltagande eller önskar ytterligare upplysningar om den 
aktuella uppsatsen får du gärna höra av dig på telefon eller e-post. 
 
Lisa Johansson 
lisa.json@telia.com 
Tel + 46(0)708799300  
Tack på förhand för din medverkan! 
Ort och datum/målsmans underskrift 
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Bilaga 2 

 

  
 

 

S:t Lukas utbildningsinstitut  

Psykoterapeutprogram, 90 hp 

 

 

Samtyckesblankett 
 
Examensuppsats - Syskons upplevelse av att få ett för tidigt fött lilla syskon 

Lisa Johansson, S.t Lukas utbildningsinstitut, Ersta Sköndal Högskola 

2016  

 

Jag har tagit del av information av studien, dess syfte och planerad användning. 

 

Jag är medveten om att deltagandet är frivilligt och att jag kan avbryta mitt 

deltagande när som helst och utan att ange någon orsak. 

 

Uppsatsen kommer att kunna innehålla citat från intervjun, dessa citat kommer att 

väljas ut och hänsyn kommer att tas till att intervjupersonen inte får kunna 

igenkännas. 

 

Härmed ger jag mitt samtycke till att medverka i studien och att intervjun spelas 

in. 

 

 

 

 

Ort och datum/underskrift 

 

 

 

 

 

Ort och datum/målsmans underskrift 
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Bilaga 3 

 

 

 

Frågor till förälder hur de kommer ihåg den neonatala tiden 

Pappa ålder  

Mamma ålder  

Vilket år vårdades ert barn på en neonatal avdelning  

Vilken vecka föddes ert barn  

Hur många veckor var ni inlagda på neonatal  

Hur gammal var syskonet/syskonen när det prematura barnet föddes  

Har ert prematurfödda barn i dag några kvarstående men  

 

1; Beskriv upplevelsen av hur det var att få ett mycket för tidigt fött barn 

2; Beskriv upplevelsen av tiden på neonatal  

3; Beskriv din upplevelse som förälder av det stöd du/ni fick under neonataltiden – 

vilket stöd hade eventuellt behövts? 

4; Beskriv det stöd du upplevde att syskonet/syskonen fick under neonataltiden – 

vilket stöd hade eventuellt behövts?  

5; Beskriv syskonens delaktighet - vad fick dem att de kände sig delaktiga/vad 

hade eventuellt behövts för att få dem att känna delaktiga? 

6; Märkte du någon förändring hos det äldre syskonet/syskonen under 

neonataltiden? 

7; Vilken förändring i så fall noterade du? 

8; Hur upplevde ni och hur pratade ni i familjen om den oro som uppstod kring 

situationen och runt det prematura barnet? 

9; Vill du lägga till något som känns angeläget att ta upp kring den neonatala tiden 
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Bilaga 4 

 

 

 

 

Intervju Guide  

 

• Förväntningar på att få ett syskon 

• Hur blev det när lillasyster/bror föddes för tidigt 

• Beskriv ditt första möte med ditt lilla syskon 

• Beskriv tiden på neonatal 

• Hur påverkades vardagen av att ha fått ett prematurfött syskon 

• Tankar, fantasier, önskningar som framkom under neonatal tiden. 

• Något annat som du vill ta upp som jag inte frågat om  
 

 


