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Sammanfattning    
Kängurumetoden är idag en relativt okänd metod trots att den funnits sedan en tid 
tillbaka. På en neonatalavdelning behandlas barn som är födda för tidigt och sjuka 
fullgångna barn. Det är på dessa avdelningar som kängurumetoden används. Bristen på 
sjuksköterskor undgår ingen och idag arbetar många grundutbildade sjuksköterskor på 
neonatalavdelningar. För att dessa sjuksköterskor ska få en bättre kompetens så bör de 
veta att föräldrar som använt sig av metoden har olika erfarenheter och upplevelser; att 
det är föräldrarnas och barnets hälsa och välmående som går i första hand. Syftet med 
studien är att beskriva skandinaviska föräldrars upplevelse av att använda 
kängurumetoden. Genom mer kunskap och förståelse kan sjuksköterskan bidra till hälsa 
och välbefinnande hos många nyblivna föräldrar som haft en tuff start efter 
förlossningen och hamnat på sjukhus. Studien som gjorts är en litteraturöversikt 
utarbetad efter Fribergs modell. Totalt åtta artiklar är granskade och analyserade, genom 
dessa kunde fyra huvudteman urskiljas; Anknytning - Att lära känna sitt barn, Att bli 
förälder, Processen och En lugn stund. Genom att få ta del av information och få prova 
att själva använda kängurumetoden kan föräldrarna få chansen att se vilka fördelar och 
negativa aspekter metoden för med sig. Vikten av stöd från sjuksköterskan och att få en 
individanpassad vård genom kängurumetoden diskuteras i denna kandidatuppsats. Även 
hur metodens och sjuksköterskans roll kan kopplas till hållbar utveckling och på vilket 
sätt de bidrar hälsofrämjande. 
 
 
Nyckelord: Kängurumetoden, Föräldrars upplevelser, Barn, Hud mot hud, Hälsa, 
Delaktighet. 
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INLEDNING 
Det föds 258 stycken barn varje minut i världen (Unicef 2017). Den naturliga instinkten 
att vilja hålla sitt barn nära sig direkt efter födseln är något som praktiseras på många 
ställen. Modern forskning visar på en mängd fördelar, både för förälder och barn, med 
att ha sitt barn nära och framförallt hud mot hud. Denna metod kom på senare tid att 
kallas för Kangaroo Mother Care (KMC), på svenska benämnt kängurumetoden. 
Framförallt hos det prematura barnet har metoden visats ha goda effekter. Då metoden 
använts sedan en lång tid tillbaka och fortfarande är lika aktuell ville vi fördjupa oss 
inom ämnet. På senare tid har hud mot hud-kontakt börjat tillämpas i större 
utsträckning. Exempelvis erbjuder flera BB-avdelningar bärsjalar, som kan vara ett 
hjälpmedel både vid KMC och att ha sitt fullgångna barn hud mot hud. De har tagit bort 
barnsängar för att barnen istället ska ligga hos en förälder (Ejd 2016). Vi är speciellt 
intresserade av ämnen som berör barn och just kängurumetoden var något som vi 
fastnade för då vi arbetat på avdelningar där metoden tillämpas. Det är viktigt för oss att 
bilda oss en uppfattning kring hur metoden upplevs av föräldrar. Genom mer kunskap 
hos grundutbildade sjuksköterskor och allmänt i samhället kan metoden få sig ett lyft 
och fler kan ta nytta av dess simpla teknik samt kunna ta del av en mängd fördelar. 
 
BAKGRUND 

Hud mot hud 
Att spädbarn ligger hud mot hud på mammans bröst direkt efter förlossningen är vanligt 
i många kulturer och tidigare var detta en förutsättning för att barnet skulle överleva. I 
takt med att samhället på många ställen i världen har blivit mer industrialiserat har 
många sjukhus som rutin att linda in barnen i en filt innan de kommer upp till mammans 
bröst. Det finns teorier om att dessa rutiner kan störa den naturliga anknytningen mellan 
mamma och barn.  Samband har också påvisats mellan tidig hud mot hud-kontakt och 
en snabbare fungerande amning. Det finns inga påvisade negativa effekter med hud mot 
hud-kontakt. Dock finns flera fördelar med att låta små barn ligga hud mot hud på en 
förälder. Fördelarna är många för barnet (till exempel att de håller sin temperatur) men 
även för föräldern. Exempel på fördelar för föräldrarna är att de får mindre 
smärtkänslighet och en ökad förståelse för barnets signaler vilket gör att de lättare kan 
tyda vad barnet vill. Dessutom känner sig föräldrar som bär sina barn hud mot hud mer 
avslappnade (Moore, Anderson, Bergman & Dowswell 2012; Karolinska 
universitetssjukhuset 2018).  

Kängurumetoden 
Effekterna av hud mot hud har visats vara av mycket god nytta på prematura spädbarn 
och därför började denna metod användas på neonatalavdelningar. Där kallas det nu för 
kängurumetoden och beskrivs som en vårdform som helt enkelt innebär att barnet ligger 
hud mot hud hos mamman eller pappan. Metoden är lättanvänd, billig och lättillgänglig 
och den kan användas av de flesta föräldrar, främst som en ersättning eller 
komplettering till kuvösvård.  Kängurumetoden finns till för att främja barnets och 
familjens hälsa samt välbefinnande. På neonatalavdelningar är den ett bra verktyg för att 
föräldrar ska kunna känna sig delaktiga trots att barnet kräver vård i till exempel kuvös. 
Metoden är från början skapad för prematura barn som vårdas på neonatalavdelningar 
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men fungerar lika bra på fullgångna barn (WHO 2003). Dock brukar det inte kallas 
KMC när det praktiseras utanför neonatalavdelningar. 
  
Flera studier visar att tillämpande av kängurumetoden gör föräldrar mer avslappnade 
och lugna. Exempelvis Jones & Santamarias (2017) studie som visar detta genom 
mätvärdena puls och blodtryck, vilka är tydliga mätvärden för en individs upplevda 
stress. När föräldrarna hade sitt barn hud mot hud sjönk blodtrycket inom 30 minuter för 
både mamman och pappan och pulsen sjönk direkt hos mamman. Därför kan det 
föreslås att metoden är stressreducerande för föräldrar. 

Vårdande på neonatalavdelning 
På neonatalavdelningar i Sverige ligger barn som är födda för tidigt, det vill säga innan 
graviditetsvecka 37, sjuka nyfödda eller nyfödda barn som kräver observation och har 
behov som inte kan tillgodoses på annat vis eller på någon annan avdelning (Södra 
Älvsborgs Sjukhus 2018). 
 
När ett barn behöver vårdas på en neonatalavdelning utsätts föräldrarna för en form av 
separation från sitt barn. Detta eftersom att barnet ofta behöver ligga i kuvös och inte 
sällan har behov av teknisk utrustning. Ofta leder det till ljud från utrustningen, men det 
kan även leda till infarter och slangar som kan bli ett hinder för den naturliga fysiska 
interaktionen mellan förälder och barn. Denna separation leder till en inre stress hos 
föräldrarna (Cho, Kim, Kwon, Cho, Kim, Jun & Lee 2016; Navne, Svendsen & 
Gammeltoft 2017).  
 
År 2017 bestod neonatalvården på många sjukhus av en tredjedel grundutbildade 
sjuksköterskor, det fanns alltså bara 20% specialistutbildade sjuksköterskor på vissa 
sjukhus. Andra sjukhus hade upp till 87% sjuksköterskor med specialistutbildning men 
dessa sjukhus utgör en minoritet (Svenskt Neonatalt Kvalitetsregister 2018). 
 
Sjuksköterskan är den som har ansvar för omvårdnaden av barnet. Då kängurumetoden 
kräver delaktighet av föräldrarna är det sjuksköterskans ansvar att stödja föräldrarna i 
detta genom att informera om barnets behov av närhet och att detta behov kan 
tillgodoses med hjälp av kängurumetoden. På så sätt får också föräldrarna en viktig roll 
i vårdandet av sitt eget barn (Cho et al. 2016).  
 
Dahlberg & Ekebergh (2015 ss. 95-97) skriver att det krävs ett livsvärldsperspektiv från 
sjuksköterskans sida både för att öppna upp för delaktighet och för att hon ska kunna 
fungera som ett stöd. Med detta menas att det som upplevs som stöd för en människa i 
ett sammanhang kan upplevas som något helt annat för en annan människa. Det är 
därför av stor betydelse att ha insikt i livsvärlden. Detta uppnås främst genom samtal 
där sjuksköterskan har ett öppet sinne och tar sig tid att förstå den aktuella livsvärlden 
och då krävs det att hon lägger sin egen förförståelse åt sidan. 
 
Insikt i livsvärlden öppnar också upp för ett vårdande förhållningssätt som innebär att 
sjuksköterskan har förmågan att se andra människors behov. Det tillkommer då ett krav 
på sjuksköterskan att vara lyhörd och ha följsamhet i samtalet samt en nyfikenhet att 
vilja se, men även förmågan att kunna bli förvånad (Ekebergh 2015 ss.122-124). 
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Davy, Bergh & Van Royen (2011) har genom sin studie funnit att det är viktigt att 
sjuksköterskan fungerar som ett föredöme och inkluderar föräldrar i vården för att KMC 
ska bli av hög kvalitet. Sjuksköterskan är den som sitter på kunskapen och är därför 
ansvarig för att utbilda föräldrarna i metoden.  

Hållbar utveckling och hälsa 
”En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att 
äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov” - FNs 
svenska tolkning av Brundtlandrapportens definition av hållbar utveckling från 19871. 
Brundtlandrapporten nämner att om miljön eller våra naturresurser överanvänds 
kommer det bli omöjligt att uppehålla en ekonomisk tillväxt och en hållbar social 
utveckling. Genom att ta hänsyn till miljön och dess villkor kan utveckling och tillväxt 
fortgå (FN 2012).  
 
De globala målen syftar till att bidra till en hållbar utveckling genom 17 ståndpunkter 
där nummer 3 innebär att alla människor ska få chansen till välbefinnande och leva ett 
hälsosamt liv. Hälsa är en förutsättning för att människor ska kunna bidra till samhällets 
utveckling (Globala målen 2018). Kunskap om kängurumetoden och effekterna av ha 
sitt barn hud mot hud kan vara ett relevant verktyg för att nå detta mål. 
 
Föräldrar som har burit sina barn hud mot hud, både fullgångna och prematura, söker 
mer sällan vård för sina barn när barnen är äldre. Detta tros bero på att dessa barn 
ammat i längre utsträckning vilket i sin tur leder till ett ökat immunförsvar och minskad 
risk för sjukdomar som till exempel diabetes (Storme 2018 s. 8). Av den anledningen är 
kängurumetoden något som kan gynna hållbar utveckling i samhället eftersom det blir 
mindre påfrestning på vården. 
  
Den sociala dimensionen gynnas då det leder till välmående föräldrar och barn, den 
ekonomiska då det i längden leder till mindre belastning på vården och är en 
kostnadseffektiv åtgärd. Den är också lättillgänglig och kräver mycket liten eller ingen 
kostnad alls. Ur ett ekologiskt perspektiv så är det här en metod som enligt Moore et al. 
(2012) inte har några negativa följder.   
  
Välbefinnande som upplevelse är hälsa, vilket kan ses som något av värde i livet. 
Livsvärldsperspektivet på hälsa innebär varje människas egna upplevelser av hälsa 
sammansatt med vad det innebär för den enskilda individen (Ekebergh 2015 s. 28).  
 
Sjuksköterskan kan hjälpa föräldrarna att uppnå hälsa genom samtal. Viktigt är då att 
samtalet är med ett hälsofrämjande perspektiv. Ett samtal med det perspektivet är av 
hög kvalitet och kan ge den som lyssnar ett så kallat empowerment som innebär ett 
stärkande av lyssnarens egenmakt. När vårdpersonal antar ett hälsofrämjande 
förhållningssätt känner sig lyssnaren respekterad och sedd, och därmed stärkt i tron på 
sin egen förmåga (Socialstyrelsen 2015).  

                                                 
1 Originalet; “Humanity has the ability to make development sustainable to ensure that it meets the needs 
of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs“ 
Brundtlandkommissionen i Brundtlandrapporten (1987). 
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/Desarrollosostenible/Documents/Info
rme%20Brundtland%20(En%20ingl%C3%A9s).pdf 
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PROBLEMFORMULERING 
Vården idag befinner sig i en ansträngd situation, med stor efterfrågan på  
sjuksköterskor. Bristen på sjuksköterskor leder till att även grundutbildade jobbar inom 
specialistområden såsom neonatalavdelningar. År 2017 var det en tredjedel 
grundutbildade sjuksköterskor som arbetade inom neonatalverksamheten. Detta 
resulterar i att sjuksköterskor med grundutbildning behöver ha en bra baskompetens 
inom barnområdet. 
 
KMC är nygammal kunskap som på senare tid fått ett lyft men kunskapen kring den är 
fortfarande relativt okänd både i samhället och bland grundutbildade sjuksköterskor. Vi 
vill med vår studie öka kunskapen om föräldrars upplevelse av kängurumetoden då 
deras delaktighet är av stor vikt för att metoden ska fungera. Genom att lyfta kunskapen 
om effekterna med att ha sitt barn hud mot hud vill vi bidra till att främja 
välbefinnandet, folkhälsan och den hållbara utvecklingen.  
 
SYFTE 
Syftet är att beskriva skandinaviska föräldrars upplevelse av att använda 
kängurumetoden. 
 
METOD 
Litteraturöversikt är den metod som valts till denna kandidatuppsats. Metoden är 
baserad på Fribergs modell (Friberg 2017 s. 141). En litteraturöversikt syftar till att 
använda sig av tidigare forskning till ett sammanställt resultat. Valet av metod beror 
främst på den begränsade tid som finns till göra en studie på kandidatnivå men det beror 
även på att metoden känns relevant för att sammanställa tidigare forskning inom 
området.  

Datainsamling 
Databaserna som har använts för sökning av artiklar är Cinahl och Medline. Dessa 
referensdatabaser är stora inom vård, omsorg och medicin. Det ökar möjligheterna att 
hitta artiklar som besvarar studiens syfte och de är därför relevanta att använda.  
 
Till en början användes få och breda begrepp som endast “skin to skin” för att se om det 
fanns relevanta artiklar inom ämnet. Artiklarna som hittades då behandlade främst 
medicinska fakta som gällde barnet och saknade föräldraperspektivet, de var dessutom 
så många att en begränsning behövdes. Som hjälp användes Svensk MeSH, som är en 
tjänst för att hitta korrekta sökord, den användes för att få en korrekt översättning av 
önskade termer. Först då märkte vi att det vedertagna begreppet i databaserna är 
“Kangaroo Mother Care”. Söktermerna Kangaroo Mother Care, experienc* och parent 
användes då som tre grundläggande söktermer. För att utöka urvalet kombinerades 
dessa med synonymer genom att skriva OR mellan söktermerna. Dessa kombinationer 
sammankopplades därefter till olika sökningar genom att använda sökfunktionen AND. 
I flera av artiklarna som kom upp användes termer som bonding, attachment och 
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confidence som nyckelord eller så förekom orden i titeln. Därför användes även dessa 
som söktermer, se bilaga 1.  
 
De inkluderade artiklarna ska vara skrivna mellan år 2008-2018, vara peer-reviewed och 
följa de riktlinjer som finns för vetenskapliga artiklar samt klassas som 
vårdvetenskapliga. Den forskning som artiklarna redovisar ska vara utförd i ett eller 
flera skandinaviska länder. Då det var önskvärt med perspektiv från båda föräldrarna 
har vi använt artiklar som belyser både mammors och pappors perspektiv. Artiklarna 
skulle behandla upplevelser från föräldrar vars barn vårdats på neonatalavdelning. De 
artiklar som exkluderats var litteraturstudier och artiklar som enbart var inriktade på 
medicin. Filterfunktionen för tidskrifter, med filtret nursing, användes i både Cinahl och 
Medline för att få artiklar ur relevanta tidskrifter. Kvalitativa artiklar var att föredra då 
dessa speglar upplevelser på ett mer beskrivande sätt än i kvantitativa artiklar där 
upplevelser beskrivs med siffror.  
 
Efter sökningen i Cinahl valdes 14 artiklar ut på grund av sina titlar. Abstrakt i dessa 
lästes och av de 14 valdes sex ut att användas då de svarade på studiens syfte. 
Sökningen i Medline gjordes med liknande termer som i Cinahl. Sökningen i Medline 
genererade 34 artiklar varav fyra var relevanta utifrån studiens syfte och valdes därför, 
se bilaga 1. Slutligen återstod åtta artiklar varav sju var kvalitativa och en var med både 
kvalitativ och kvantitativ ansats.   

Dataanalys 
Vid analysens början lästes först artiklarnas abstrakt igenom igen för att kunna anlägga 
ett helikopterperspektiv och genom detta säkerställa att de svarade på studiens syfte. De 
analyserades sedan enligt Friberg (2017 ss. 148-150). Första steget var att sammanställa 
artiklarnas syfte, metod, urval och resultat i en tabell, se bilaga 2. Genom att göra denna 
tabell fick vi en tydlig överblick över artiklarna vilket underlättade att se gemensamma 
komponenter. Nästa steg var att läsa igenom artiklarna igen och den här gången var 
syftet att hitta olika teman som märktes ut med olika färger. Artiklarna lästes igenom 
ytterligare en gång och jämfördes med varandra för att säkerställa att de teman som 
hittats var relevanta till den färg de fått. På så sätt var det också lätt att se likheter och 
skillnader i studierna. Slutligen jämfördes de markerade temana med varandra för att 
kunna plocka ut huvudteman, vilket blev fyra stycken; Anknytning - Att lära känna sitt 
barn, Att bli förälder, Processen och En lugn stund. I vidare analys tillkom passande 
subteman till några av de huvudteman som funnits. 
  
RESULTAT 
Fyra teman framkom under analysen; Anknytning - Att lära känna sitt barn, Att bli 
förälder, Processen och En lugn stund. Under några av de huvudteman som framkommit 
finns utvecklade subteman.  

Anknytning - Att lära känna sitt barn 
Kängurumetoden skapar en möjlighet för föräldrar att få vara nära barnet och få chansen 
att lära känna det. En pappa uttrycker att han kände att han blev pappa på riktigt först 
när han börjat använda sig av kängurumetoden (Thernström Blomqvist, Frölund, 
Rubertsson & Hedberg Nyqvist 2013).  
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Papporna berättar att de kunde känna en värme mellan sig och barnet, en värme som 
speglade både det fysiska och det emotionella. Under tiden de använde kängurumetoden 
upplevde de att känslan av kärlek och bandet mellan sig och barnet stärktes. Exempelvis 
kunde en pappa genom att lägga en hand på barnet känna att barnet visste vem han var. 
Anknytningsprocessen utvecklas under tiden då kängurumetoden används. Samverkan, 
även beskrivet som anknytningen utvecklas genom den kroppsvärme som delas mellan 
förälder och barn under KMC. Anknytningen ses som en fördel från kängurumetoden 
och som ett stärkande band för att bygga upp en relation med barnet. Känslan av att de 
utbyter kraft mellan sig och barnet genom den hud mot hud-kontakt som KMC ger 
beskrivs också (Olsson, Eriksson & Anderzén-Carlsson 2017; Fegran, Helseth & 
Fagermoen 2008).  
 
För första gången kunde föräldrarna känna en riktig relation till barnet när de fick vara 
hud mot hud jämfört med att bara ha kontakt genom plexiglaset till kuvösen. En 
koppling till barnet fanns redan när det låg i magen, denna kopplingen eller känslan dök 
upp igen när hud mot hud-kontakten upptogs. Föräldrarna insåg att kängurumetoden var 
en exceptionell metod att använda sig av för att åstadkomma en form av närhet. Hud 
mot hud-kontakten var ett naturligt medel för att knyta an mellan förälder och barn samt 
känna hur barnet fanns nära. En förälder uttrycker “Nu har hon blivit min dotter”. Den 
fysiska kontakten är en stor del i anknytningsprocessen. Upplevd ökad anknytning och 
en större självsäkerhet i rollen som förälder fick föräldrarna att be om mer tid med 
KMC. Det fysiska och emotionella bandet mellan barn och förälder som KMC skapar 
kan inte ersättas med något annat. Anknytningen till barnet på lång sikt är också en 
viktig aspekt för föräldrarna (Maastrup, Weis, B. Engsig, Johannsen & Zoffman 2018).  
 
Att sitta hud mot hud gör föräldrarna mer medvetna om barnets andning. 
Kängurumetoden beskrivs som en form av utbildning, där föräldrar får lära sig att flytta 
barnet från en position till hud mot hud och reglera barnets temperatur med filtar. Några 
få intervjuade föräldrar upplever att de kunde känna kontroll över barnet och dess hälsa. 
Att de lärde sig barnets beteende genom att vara så pass mycket hud mot hud. En 
förälder beskriver att han kunde se på sitt barn, hur det tittade och reagerade och hur det 
gjorde sig bekvämt i ställningen. Genom att vara så nära kunde föräldrarna inse att 
barnet inte var så skört som de först trott och de lärde sig hur de bäst kan göra det 
bekvämt för barnet. Att ha barnet hud mot hud ger alltså föräldrarna en chans att lära 
känna barnet på djupet (Olsson, Eriksson & Anderzén-Carlsson 2017). 
 
Det finns en tro till att KMC gör gott för barnet både på kort och lång sikt. Föräldrarna 
lär känna barnet, tycker att barnet känns lugnare och att det sover bättre (Norén et al. 
2018). De är nöjda med kängurumetoden i allmänhet. De antyder även att den nära 
kontakten var värdefull och att ingen av föräldrarna hade velat göra på något annat vis 
än att ha barnet hud mot hud (Thernström Blomqvist & Hedberg Nyqvist 2011).  
 

Att bli förälder 
Samspelet 
Thernström Blomqvist et al. (2013) och Thernström Blomqvist, Rubertsson, Kylberg, 
Jöreskog & Hedberg Nyqvist (2012) har i sina studier funnit att föräldrarna turas om att 
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ha barnet hos sig och på så sätt delar de på jobbet kring vårdandet tillsammans med 
vårdpersonalen. Detta gör att föräldrarna stöttar varandra vilket underlättar 
arbetsbördan. Föräldrarna berättar att de assisterade varandra genom att förbereda och 
hämta mat till varandra vilket ökade tiden de kunde spendera tillsammans med barnet på 
sjukhuset och därmed få mer tid till KMC. De föräldrar som använder sig av metoden så 
mycket som möjligt, vissa dygnet runt, delar på så sätt ansvaret. Detta nämns även i 
Olsson, Eriksson & Anderzén-Carlssons (2017) studie. Att vara på sjukhus beskrivs 
som en börda, men att den delas mellan både mamma och pappa underlättar situationen. 
De upplever att de kände sig mer som föräldrar genom KMC. Ett par delade upp rutiner 
för att de båda skulle få spendera lika mycket tid hud mot hud. Tillsammans blev 
mamman och pappan ett team, framförallt genom att turas om så att båda kunde få vila 
ut men samtidigt ge barnet kontinuerlig hud mot hud-kontakt genom kängurumetoden. 
Känslan av att bli ett team beskrivs också i studien av Norén et al. (2018).  
 

Jämlikhet i föräldrarelationen 
Närheten i användandet av KMC var en viktig del i känslan av att ha blivit förälder. 
Kängurumetoden beskrivs som en naturlig instinkt. Att vara hud mot hud är det 
närmaste en pappa kan komma barnets känsla av att vara i livmodern, då barnet kan 
höra pappans hjärtslag och känna hans värme. Papporna kände en mer naturlig 
involvering, dels genom att kunna ta hand om barnet och mata det. De kände att de hade 
en lika stor föräldraroll, mamman och pappan, när barnet fick denna typ av vård.  De 
beskriver känslan med ordet cool. Att vara aktiva deltagare istället för passiva åskådare 
är också ett uttryck relaterat till kängurumetoden och en viss känsla av ansvar uppkom 
när de försåg barnet med den. En förälder beskriver känslan av att bli en familj, att de 
alla tillsammans fick ett ömsesidigt band mellan varandra och en starkare relation av 
KMC (Olsson, Eriksson & Anderzén-Carlsson 2017).  
 

Stärkt stolthet och självförtroende 
Känslan av att ha blivit pappa förstärktes genom att aktivt ha deltagit i förlossningen 
och sedan fortsatt finnas till hands under barnets vård. Kängurumetoden fick pappornas 
faderskänsla att blomma, specifikt för en pappa som inte fått chansen att hålla sitt barn 
hud mot hud direkt efter förlossningen. En del föräldrar beskriver en stolthet i att 
använda sig av KMC. De känner även en stolthet i att kunna visa andra människor vad 
de kan göra för sitt barn, till exempel genom foton. På ett personligt plan kunde vissa 
föräldrar känna att de växte som individer. Genom regelbunden användning ökades 
självförtroendet vilket ledde till att föräldrarna slappnade av och nådde en högre nivå av 
självständighet. En ökad självkänsla, något som gradvis ökade i takt med tiden med 
barnet. Att bli mer och mer självständig som förälder ger en känsla av tillfredsställelse 
relaterat till KMC (Thernström Blomqvist et al. 2012; Olsson, Eriksson & Anderzén-
Carlsson 2017). 
 
Kärleken flödade och ett behov av att kunna skydda sitt barn upplevdes. En ökad känsla 
av att vara föräldrar och gå in i rollen gjorde att självförtroendet ökade. Detta i sin tur 
gjorde att föräldrarna vågade vara mer delaktiga i vården kring barnet. Genom ökad 
delaktighet i barnets vård ökade även känslan av ansvar för barnet, kängurumetoden var 
ett sätt för föräldrarna att ge sitt barn den vård det behövde. Föräldrarna kunde se att de 
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gjorde skillnad. Självförtroendet stärktes också när de insåg att de var kompetenta nog 
att ta hand om sitt eget barn. För att öka självförtroendet ytterligare krävdes stöd från 
vårdpersonalen. Det var viktigt för föräldrarna att få tillräckligt mycket information för 
att våga använda sig av metoden och lita på att de verkligen klarar av det (Maastrup et 
al. 2018; Thernström Blomqvist & Hedberg Nyqvist 2011; Gulla, Dahlø & Bradley 
Eilertsen 2017).  
 
Genom att vara så nära sitt barn kom moderskänslorna naturligt. Mammorna berättar att 
det var stärkande att våga ha barnet liggande på bröstkorgen. Från att knappt ha vågat ta 
i barnet till att våga lyfta och ha det hos sig upplevs som enorm utveckling. Att våga ta 
det första steget och bara göra det, att ha barnet hos sig beskrivs som en fantastisk 
upplevelse. Relationen gick från att vara opersonlig till att bli en relation bestående av 
längtan och skyddande av barnet. Den nära relationen ger föräldrarna chansen att 
bearbeta situationen på ett lättare sätt (Fegran, Helseth & Fagermoen 2008).  
 

Delaktighet 
Tillämpandet av kängurumetoden ger föräldrarna en uppenbar roll i barnets vård. De 
uttrycker en känsla av att vara delaktiga och viktiga genom att få chansen att vara 
involverade i vården. Även att få spendera mycket tid med barnet ger en ökad känsla av 
kontroll över det och vården runt omkring. Att direkt efter barnet fötts få vara en del i 
vårdandet, att veta och lära känna barnet bättre än vårdpersonalen ses som betydelsefullt 
för flera föräldrar. En känsla av tacksamhet uttrycks. De kunde se att barnet mådde 
bättre och det uppskattades att kunna göra skillnad. Att genom användandet av 
kängurumetoden kunde de ta ett större ansvar i barnets vård. Föräldrarna känner att de 
kunde bidra med föräldraansvar och de kände sig viktiga i rollen som vårdgivare genom 
att utföra KMC. Föräldrar upplever att det var värt tiden att sitta hud mot hud och deras 
närvaro kändes värdefull. De känner att de tog sitt ansvar att ta hand om barnet från 
första stund de använde kängurumetoden, dock med stöd av vårdpersonal (Thernström 
Blomqvist et al. 2012; Olsson, Eriksson & Anderzén-Carlsson 2017; Maastrup et al. 
2018; Thernström Blomqvist & Hedberg Nyqvist 2011). 
 
Fegran, Helseth & Fagermoens studie (2008) visar att stöd från start av vårdtiden från 
vårdpersonalen gjorde mammorna mer delaktiga i vården kring barnet så tidigt som 
möjligt efter förlossningen. Mammorna kunde då finnas där för sitt barn och ge det den 
närhet som behövdes. Även papporna fick det stöd de var i behov av för att kunna vara 
delaktiga. Den nära kontakt som skapades mellan pappa och barn fick papporna att 
känna att de gjorde gott och var lika viktiga vårdgivare som den personal som fanns på 
avdelningen. Föräldrarna känner en stor uppskattning till vårdpersonalen som gav dem 
chansen att kunna vara delaktiga. 
 

Processen  
Utveckling 
Att se andra familjer på avdelningen använda sig av kängurumetoden motiverade dem 
till att göra detsamma berättar några föräldrar som till en början varit osäkra. En social 
faktor var något som flera föräldrar kände ett behov av, en form av stöd från andra 
familjer i samma situation. En del föräldrar uttrycker att de var rädda i början av 
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användandet av kängurumetoden, då relaterat till att någonting skulle gå fel eller att 
barnet inte skulle överleva. En mamma säger att det fanns en nervositet hos henne, hon 
var rädd att dottern skulle sluta andas och att vårdpersonalen skulle komma och ta 
dottern ifrån henne. Föräldrarna menar att den skeptiska känslan till kängurumetoden 
var rotad i rädslan att de skulle råka göra sitt barn illa. Denna känsla gick dock över 
efter en tids användning. Några pappor berättar att de också var osäkra till en början, 
exempelvis trodde de att det skulle vara bättre för barnet att ligga i kuvösen och att det 
skulle bli för varmt eller obekvämt när barnet får ligga hud mot hud. Otillräcklig 
information från start leder också till en osäkerhet hos föräldrarna, att kängurumetoden 
bara skulle ge fördelar för föräldern. Mer information hade kunnat minska osäkerheten 
och försäkrat dem om fördelarna med användandet. Rädslan kring kängurumetoden 
berodde inte bara på det som nämnts tidigare utan också på deras rädsla relaterat till allt 
ansvar med metoden. Att de skulle råka dra ut någon sladd till den tekniska utrustningen 
eller till och med tappa barnet. Dock finns det flera föräldrar som säger att de kände sig 
lugna och säkra under tiden de tillämpade KMC, alltså ingen rädsla kring att något 
skulle gå fel eller att barnet skulle komma till skada (Olsson, Eriksson & Anderzén-
Carlsson 2017; Maastrup et al. 2018; Thernström Blomqvist & Hedberg Nyqvist 2011). 
 
Ett flertal föräldrar anser att vårdpersonalen hade en stor roll i användandet av 
kängurumetoden. Att personalen gav tillräckligt mycket information men också att de 
kunde ge ett stöd så att föräldrarna litade på att KMC var säkert för deras barn. Det fick 
föräldrarna att komma över sina rädslor och verkligen ta del av hud mot hud-kontakten 
till fullo. Dock upplever föräldrar att det fanns en form av press från vårdpersonalen 
kring KMC. Till exempel att personalen krävde att de skulle sitta hud mot hud mer än 
vad de faktiskt var kapabla till. Samtidigt upplever andra föräldrar att de inte fick sitta 
med KMC tillräckligt mycket då vårdpersonalen sa ifrån. Dessa konflikter ledde till en 
olustig känsla hos föräldrarna eftersom de ville finnas till för sitt barn så mycket som 
möjligt. Dock har alla som använt sig av kängurumetoden positiva känslor och 
beskrivningar. Metoden kändes både mysig och naturlig. Den ibland upplevda pressen 
kring metoden vägs upp med de positiva känslorna som gör det värt att kämpa på och 
fortsätta sitta hud mot hud.  Mammorna beskriver att egna fysiska smärtor som 
ryggvärk eller smärtor från kejsarsnitt till viss del begränsade dem i användandet av 
KMC (Maastrup et al. 2018; Olsson, Eriksson & Anderzén-Carlsson 2017; Norén et al. 
2018; Thernström Blomqvist et al. 2013). 
 

Attityder och känslor relaterat till metoden 
Föräldrar uttrycker tillfredställelse kring att använda sig av kängurumetoden. De säger 
att metoden kändes naturlig, att göra på något annat vis att till exempel linda in barnet 
skulle bara kännas fel. Känslan av att veta att barnet blev bra omhändertaget tack vare 
KMC gjorde föräldrarna övertygade om metoden. Vetskapen om att kängurumetoden 
gör gott för barnet ökade motivationen till tillämpandet (Thernström Blomqvist et al. 
2012; Thernström Blomqvist et al. 2013). 
 
En pappa som hade fått tvillingar berättade att han kände sig glad av att kunna sitta hud 
mot hud med sitt ena barn och samtidigt kunna se sin fru sitta med det andra barnet. 
Ordet mysigt är återkommande i intervjuerna med föräldrarna, hur mysigt det var att 
kunna ha sitt barn så pass nära sig genom kängurumetoden. Tidiga upplevelser av KMC 
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beskrivs med orden mäktigt, starkt, underbart, fantastiskt och helt otroligt. Det var den 
bästa känslan, när barnet fick vara hos mig förklarar en förälder (Olsson, Eriksson & 
Anderzén-Carlsson 2017).  
 
Attityden till KMC gick från skepticism till uppskattning genom att föräldrarna själva 
fick se fördelarna för dem och barnet. Föräldrar berättar att trots den först något 
negativa känslan så kände de ett behov att få ha sitt barn nära. Informationen från 
vårdpersonalen fick föräldrarna att villigt ändra sin attityd till kängurumetoden. En 
förälder beskriver en form av inre glädje av att ha sitt barn genom kängurumetoden, en 
meningsfull upplevelse. Att känna sig glad men även lite ledsen framförallt för att de 
insett att barnet var så litet, det var en upplevelse från en annan förälder (Maastrup et al. 
2018). 
 
Majoriteten av föräldrarna upplever inga direkta svårigheter med KMC som metod men 
de nämner svårigheter som att sova och äta relaterat till metoden. Att de ofta satte sin 
egen sömn och hälsa ur fokus för barnets skull, till exempel genom att försöka sitta så 
stilla som möjligt för att försäkra sig om att barnet hade det bekvämt. Det kunde vara 
svårt att hitta en bekväm ställning under natten samtidigt som KMC utfördes. Detta 
resulterade i otillräcklig sömn. Att sitta i vårdrummet med barnet kunde ibland få 
föräldrarna att känna sig låsta och instängda. Tillämpandet av kängurumetoden beskrivs 
som ett heltidsjobb och vissa av föräldrarna kände sig rastlösa eller uttråkade efter en 
tids användande. Att tiden gick långsamt är också en aspekt som nämns. Dock kunde 
dessa känslor minska om de fick ägna sig åt något annat under tiden som KMC 
användes, som att titta på tv. Några av föräldrarna säger också att de kände sig isolerade 
när de fick tillbringa tiden i ett eget rum endast tillsammans med barnet, mest på grund 
av bristen på social interaktion med andra föräldrar. En känsla av att inte få vara 
avskilda på avdelningen, att personalen, andra föräldrar och ljudet från den tekniska 
utrustningen på avdelningen gjorde intrång på integriteten var också något som 
nämndes. Vissa föräldrar upplevde det som obehagligt att ta av sig på överkroppen när 
andra föräldrar fanns i närheten, de hade önskat mer avskärmning (Thernström 
Blomqvist et al. 2012; Thernström Blomqvists et al. 2013; Olsson, Eriksson & 
Anderzén-Carlsson 2017; Maastrup et al. 2018; Gulla, Dahlø & Bradley Eilertssen 
2017). 
  
Upplevelser av att ta på sig för mycket ansvar är något föräldrarna tar upp. De säger att 
de gärna hade sett att vårdpersonalen skulle varit mer tillgänglig. Mammorna känner 
också att amningen blev ett hinder då det avbröt hud mot hud-kontakten. En annan 
svårighet till att vara följsam i KMC var att sitta och pumpa ut bröstmjölk. Detta 
upplevdes som en oönskad press (Maastrup et al. 2018; Thernström Blomqvist et al. 
2013). 
 
Flera av mammorna fortsatte använda KMC även hemma, men användandet minskade 
gradvis och ersattes av andra saker som behövdes göras hemma som exempelvis tvätta, 
handla, städa med mera. Även besökare blev ett hinder till användandet av metoden 
enligt föräldrarna. Föräldrar nämner dålig information som en anledning till minskat 
användande av kängurumetoden hemma. Det kunde handla om att de var rädda att 
barnet skulle frysa eller bli för kallt eftersom temperaturen i hemmet var lägre än på 
sjukhuset (Norén et al. 2018; Thernström Blomqvist et al. 2013; Maastrup et al. 2018). 
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I Thernström Blomqvist & Hedberg Nyqvists (2011) studie baserad på en 
enkätundersökning valde en del mammor att ge ett alternativt svar till att använda 
metoden om de skulle få ett prematurt barn igen, detta trots den övervägande positiva 
responsen kring kängurumetoden. Det framgår dock inte i studien varför mammorna 
inte vill använda sig av metoden igen.  
 
Att tillgodose sitt barn med kängurumetoden behövde dock inte innebära några 
problem. En grupp föräldrar såg inga nackdelar med att använda sig av metoden varken 
på sjukhus eller hemma. Det kändes bra att vara nära sitt barn och mammorna upplevde 
kängurumetoden som en väldigt positiv upplevelse. Det kändes naturligt och gav 
dessutom en bra start i barnets liv (Thernström Blomqvist et al. 2013; Thernström 
Blomqvist & Hedberg Nyqvist 2011).  
 

En lugn stund  
Vissa föräldrar säger att de kände att oron minskade, att sitta hud mot hud var som en 
egen bubbla utan stressiga tankar som relaterades till jobb och annat i privatlivet. Att 
bara få sitta ensam med barnet gav föräldrarna en chans att anpassa sig till situationen 
med ett nyfött prematurt barn utan att behöva förklara sig för någon annan. En pappa 
beskriver KMC som en fristad där man som förälder kan koppla bort stressen i det 
dagliga livet och bara finnas i nuet tillsammans med sitt barn. KMC karaktäriseras som 
avslappnande, att föräldrarna kunde vila tillsammans med sitt barn. Hud mot hud-
kontakten gav även en lugnande effekt (Olsson, Eriksson & Anderzén-Carlsson 2017).  
 
Att hela familjen kunde utföra KMC beskrivs som en fördel. Det fick hela familjen att 
kunna vara delaktiga i det nyfödda barnets vård. En familj berättar om hur de äldre 
syskonen fick ha sin lillasyster hud mot hud och hur denna upplevelse gav ett lugn till 
hela familjen. Att situationen blev mer lätthanterlig. När barnet var lugnt och sansat 
kunde även föräldrarna slappna av. Föräldrarna lärde sig att kängurumetoden hade 
fördelar på barnets beteende och dess fysiska hälsa, och att barnet kändes lugnare och 
krävde mindre tröst. En mamma beskriver hud mot hud-kontakten som en upplevelse 
hon verkligen uppskattat, hon kunde känna sig trygg för att hon visste att barnet hade 
det bra hos henne (Olsson, Eriksson & Anderzén-Carlsson 2017; Maastrup et al. 2018; 
Gulla, Dahlø & Bradley Eilertssen 2017). 
 
I studien av Norén et al. (2018) beskrivs kängurumetoden som en upplevelse av närhet 
som inte uppnåtts tidigare. En varm bris som sveper över hjärtat när barnet ligger på 
bröstkorgen hos mamman gjorde att hon aldrig ville lämna den stunden just där och då.  
 
DISKUSSION 

Metoddiskussion 
En litteraturöversikt var en passande analysmetod i arbetet eftersom det finns en hel del 
forskning om ämnet och därmed flera artiklar om kängurumetoden. Cinahl och Medline 
användes för att komma åt relevanta artiklar som kunde svara på studiens syfte då de är 
databaser som fokuserar på vård och hälsa. Söktermerna valdes utifrån syftet. I och med 
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att dessa kombinerades med synonymer minskade risken att missa viktig och relevant 
information. Detta eftersom sökresultatet blev fler artiklar än om synonymer inte hade 
använts. 
  
Då studiens syfte är att undersöka föräldrars upplevelse av att använda kängurumetoden 
var artiklar med kvalitativ ansats att föredra. Vi upplevde att i de kvantitativa artiklar 
som fanns gjorde forskarna en egen tolkning av sina kvantitativa resultat för att beskriva 
föräldrarnas upplevelser. Vi anser att forskarnas egna tolkningar inte blir lika 
tillförlitliga när de är gjorda utifrån siffror och ej konkreta företeelser som när 
företeelserna har berättats med ord som det görs i kvalitativa studier.  En artikel innehöll 
både kvalitativ och kvantitativ ansats men i denna fanns mycket bra kvalitativa fakta 
och togs därför med ändå. Denna artikel lästes mycket noggrant för att bara använda de 
kvalitativa delarna. 
  
Eftersom sjukvården ser så olika ut i världen valde vi att fokusera på de skandinaviska 
länderna där sjukvården liknar varandra. Dock försvårade det artikelsökningen då vi 
fick utesluta några artiklar som var av bra kvalitet då de inte handlade om något 
skandinaviskt land. Vi är medvetna om att ett globalt urval hade gett ett vidgat 
perspektiv men då de artiklar vi fann var från väldigt spridda länder hade 
generaliserbarheten blivit av dålig kvalitet om de hade tagits med. Om det globala 
skulle kunna representeras hade det dessutom varit viktigt att ta reda på hur 
neonatalvården ser ut i alla delar av världen och detta valdes bort för att hålla 
arbetsinsatsen på en rimlig nivå. 
  
Till slut valdes åtta artiklar. Med fler artiklar hade vi under studiens gång kunnat uppnå 
ett mer utfyllt resultat och därmed en mer detaljrik sammanställning av föräldrarnas 
upplevelse. Dock är forskningen begränsad eftersom studien fokuserar på skandinaviska 
länder och det är inte säkert att fler artiklar hade lett till högre kvalitet i denna studie. 
Artiklarna gav ett tillräckligt bra underlag för studien och det gick inte att hitta fler 
artiklar som stämde överens med det syfte vi utgått ifrån. Många av de åtta utvalda 
artiklarna är svenska och flera författare återkommer i olika artiklar. Resultaten i de 
olika artiklarna, även de som inte är svenska, stämmer bra överens med varandra och vi 
anser därför att det ändå kan representera Skandinavien på ett tillförlitligt sätt. En styrka 
i studien är att artiklarna tillsammans erhåller balans gällande representation av 
mammors respektive pappors upplevelser.  
 
Fribergs modell för analys (2017 ss. 145-150) användes då den passar bra till analys av  
insamlad data. Modellen innehåller tydliga instruktioner och är därför lätt att följa. 
Analysmodellen där olika teman tas ut och jämförs mot varandra medför ett noggrant 
arbetssätt och minimerar risken att missa viktig information. 
 
Eftersom vi har kunskap i ämnet sedan tidigare finns viss förförståelse. Vi har varit 
medvetna om den och försökt lägga den åt sidan genom studiens gång. Styrkan ligger 
dock i att vi väljer att på ett objektivt sätt presentera samtliga upplevelser som föräldrar 
haft, såväl positiva som negativa.  
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Resultatdiskussion  
I resultatet framkommer fyra huvudfynd; anknytning mellan förälder och barn, stärkt 
föräldraskap, en process i både personlig utveckling samt föräldrars åsikter om metoden 
och att metoden upplevs som lugnande av föräldrarna. Vi har valt att diskutera följande 
huvudfynd: processen och stärkt föräldraskap då detta är delar som sjuksköterskan kan 
påverka och hjälpa till med. Vi har också valt att diskutera metodens lugnande effekter, 
då relaterat till hållbar utveckling och hälsa.  
  
Vi anser att samtliga upplevelser från föräldrarna är viktiga för sjuksköterskan att känna 
till för att hon ska kunna ge så god vård som möjligt. Friska föräldrar är en större resurs 
i vårdandet av barnet än föräldrar som upplever ohälsa i någon form. Det är därför minst 
lika viktigt att en sjuksköterska på en neonatalavdelning ser föräldrarna och deras 
upplevelser som att hon har barnet i fokus. 
 

Processen 
Resultatet visar en process gällande kängurumetoden främst ur två olika perspektiv: 
föräldrarnas attityder gentemot metoden som vårdform och en utveckling hos 
föräldrarna gällande upplevd säkerhet i att tillämpa den själva. 
  
Vårt resultat visar att föräldrarna inte sällan gick från skepticism till uppskattning när de 
själva fick uppleva fördelarna med metoden. I den processen var information och stöd 
från vårdpersonalen betydelsefull. Vårdpersonalen kunde dock upplevas som både 
stöttande och hindrande. Föräldrar har upplevt att vårdpersonal har pressat dem att sitta 
mycket med KMC, mer än de känt att de orkar. I kontrast har andra föräldrar sagt att de 
hade velat sitta mer med sitt barn i KMC men att vårdpersonalen inte låtit dem. 
  
I resultatet framkommer att något som hjälpt föräldrar att ändra sin attityd till metoden 
är att se andra föräldrar på avdelningen tillämpa den, det skapade en form av 
gemenskap. Detta ökade föräldrarnas tro på att metoden var säker och att de kan klara 
av den utan konstant hjälp från vårdpersonalen. Föräldrarna berättar att de gick från att 
ha varit rädda och oroliga för att göra något fel till att med stor säkerhet hålla och bära 
sitt barn. Detta utvecklades till en känsla av kontroll och minskad oro, de tyckte också 
det var mysigt att sitta med sitt barn hud mot hud och det kändes naturligt. 
  
En generell åsikt som resultatet visar är att föräldrar som har erfarenhet av KMC 
upplever att det tar mycket på energin. Metoden är uttröttande främst på grund av att 
föräldrarna sätter sina egna behov åt sidan. Exempelvis ser de till att sitta i en ställning 
som är bekväm för barnet men som de själva tycker är obekväm och de kan då inte 
slappna av. Föräldrarna menar dock att de positiva upplevelserna väger över tröttheten 
och därför vill de fortsätta med KMC. 
  
Här kan vi se att sjuksköterskan får en viktig roll i att stötta föräldrarna och se till deras 
välmående. Det behöver inte nödvändigtvis vara genom att säga åt dem att lägga ifrån 
sig barnet, då det i sig kan skapa en olustig känsla hos föräldrarna. Däremot kan det 
handla om att hjälpa dem med andra positioner, se till att det finns möbler som passar 
bra till KMC men framförallt handlar det om att kunna känna av föräldrars individuella 
behov. Vi anser också att det viktigt att föräldrarna måste få utvecklas i sin egen takt. 
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Sjuksköterskan kan hjälpa föräldrarna med information om hur kängurumetoden 
tillämpas.  Vi tror att det har större effekt om föräldrarna får känna på metoden och dess 
effekter själva än om vårdpersonal bara berättar om effekterna, det vill säga att 
föräldrarna får lära genom handling. 
  
Resultatet visar dock att det finns föräldrar som inte vill använda sig av KMC igen, 
även om de var nöjda med metoden. Vad detta beror på framgår inte i resultatet. 
Arivabene & Tyrrell (2010) har funnit att föräldrarna lade mycket åt sidan för att ge tid 
åt KMC. Föräldrar uppskattade metoden och tyckte det var värt att till exempel strunta i 
vardagssysslorna just där och då. De som hade fler barn kände dock i efterhand att de 
negligerade hushållet och även sina andra barn. Det är därför rimligt att anta att dessa 
skuldkänslor som verkar komma i efterhand för vissa kan vara anledningen till 
tveksamheten inför att använda KMC igen.  
 

Stärkt föräldraskap 
Som resultatet visar kan det upplevas som en börda att få ett barn för tidigt och sedan 
behöva spendera många dagar på sjukhuset, dessutom med oro för barnets hälsa. I det 
fallet har kängurumetoden hjälpt föräldrarna att ta sig igenom den svåra tiden då de lärt 
sig jobba som ett team. De turades om med att ha barnet och under tiden den ena 
föräldern hade barnet ordnade den andra till exempel mat. De stöttade varandra och blev 
därmed starka tillsammans. Detta ledde till att bördan blev lättare och föräldrarna kunde 
se något gott komma ur den svåra situationen.  
 
Vi kan också se i resultatet att mammor upplevde att moderskänslorna kom naturligt 
och att dessa förstärktes när mammorna fick ha sina barn hud mot hud. De beskriver det 
som en fantastisk upplevelse när de själva kände att de utvecklades och vågade lyfta och 
hålla sina barn. Deras relation gick från att vara opersonlig till att bestå av längtan och 
en vilja att skydda sitt barn, detta relaterat till den kontinuerliga hud mot hud-kontakten 
som KMC ger. Detta styrks i Kenanga, Rustina och Budiartis (2017) studie. I den har 
föräldrarna uppgett att de kände sig mer säkra både som föräldrar generellt och som 
utövare av metoden när de fått utbildning i den. 
  
Utifrån resultatet kan vi också se att föräldrarollen upplevdes tydligare när föräldrarna 
genom kängurumetoden fick en stor del i vårdandet av barnet. Även om båda 
föräldrarna stärktes i sin föräldraroll tack vare KMC blev det ändå mer påtagligt hos 
papporna då rollen blev verklig för dem först när barnet kom ut, medan mamman har 
burit på barnet i flera månader. Papporna uttrycker tacksamhet till KMC då det har 
hjälpt dem att få en lika stor roll som mamman i föräldraskapet, något de inte trodde 
tidigare då de tänkte att mamman är den primära föräldern eftersom hon är den som kan 
förse barnet med mat.  
 
Sjuksköterskan behöver vara medveten om att även om hon har varit med om liknande 
situationer tidigare så är det inte säkert att föräldrarna har det. Det är därför viktigt att 
hon tar sig tid till varje enskild förälder för att se just deras behov och individanpassad 
information är av största vikt. I stort sett handlar det om att lägga sin egen förförståelse 
åt sidan för att kunna se föräldrarnas livsvärld. Det är först då hon kan se deras 
individuella behov (Ekebergh 2015 ss. 122-124). I resultatet framkommer just detta; hur 
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viktigt det var för föräldrarna att få information och gärna ha en ansvarig sjuksköterska 
så de visste direkt var de skulle vända sig om de undrade något. 
  
Vi anser att det är viktigt att sjuksköterskan låter föräldrarna hitta sina roller. Hon ska 
finnas där som ett stöd och hjälpa dem med omvårdnaden om barnet men hon måste 
också låta dem vara ifred ibland i den mån det går. Det är viktigt för att låta dem bli en 
familj trots att barnet kräver vård. Även om sjuksköterskan är ansvarig för barnet i 
omvårdnadsmässig mening och läkare i medicinsk mening får hon inte glömma av att 
föräldrarna måste få känna att de har ansvar över sitt eget barn.  Ekebergh (2015 ss. 95-
97) hävdar att för att sjuksköterskan ska kunna bjuda in föräldrarna till delaktighet krävs 
det även här att hon antar ett livsvärldsperspektiv och ser utanför sin egen förförståelse. 
 

Kängurumetodens lugnande effekter och hållbar utveckling 
För att uppnå en tryggare och bättre vård är det av stor betydelse att hälso- och 
sjukvården jobbar hälsofrämjande. Resultatet visar att KMC kan vara en del av detta 
tack vare sina stressreducerande effekter. 
  
Detta kan enkelt uppnås med hälsofrämjande samtal, en stöttande dialog mellan 
vårdpersonal och lyssnare. Ett hälsofrämjande samtal gör att den som lyssnar får en 
stärkt tro på sig själv (Socialstyrelsen 2015). Vi anser att en större tro på sig själva kan 
öka föräldrarnas tro på sin förmåga att själva ta hand om sitt eget barn och att 
tillfredsställelsen som det leder till kan vara lugnande i sig. Resultatet visar att föräldrar 
känner sig mer självständiga när de tar hand om sina egna barn och att det leder till 
välbehag och avslappning relaterat till KMC. Sweeney, Rothstein, Visintainer, 
Rothstein & Singhs (2016) studie visar på signifikant skillnad i stress- och ångestnivå 
hos föräldrar före och efter de fått använda sig av KMC.  
  
En annan aspekt som vi ser kan gynna hållbar utveckling är det faktum att föräldrarna 
lär känna sitt barn bättre. Att veta hur barnet är när det mår bra kan göra det lättare att 
upptäcka när något avviker. Detta kan leda till att föräldrarna i framtiden söker vård i 
god tid om barnet är i behov av det och heller inte söker vård i onödan, vilket i sin tur 
kan leda till att sjukvården inte blir onödigt belastad. I bemärkelsen av hållbar 
utveckling är det värt att även lyfta det Storme (2018) säger om de medicinska 
fördelarna, det vill säga att barnet bland annat får ett bättre immunförsvar och minskad 
risk för sjukdomar. Långsiktigt kan detta innebära mindre påfrestning på vården. 
  
Hållbar utveckling innebär att behov som finns idag tillfredsställs utan att riskera att 
kommande generationer inte kan tillgodose sina behov (FN 2012). De fakta som 
resultatet visar ser vi som ett verktyg för att kunna hjälpa kommande generationer att 
tillgodose sina naturliga behov. Flera föräldrar vittnar om känslor som trygghet, ro, 
lycka och tillfredsställelse. Helt enkelt välmående föräldrar. Att föra kunskapen om 
KMC vidare till nästkommande generation öppnar upp möjligheter för dem att också få 
uppleva välbefinnande, precis vad den tredje ståndpunkten i de Globala målen (2018) 
syftar till. Ekonomiskt sett gynnas hållbar utveckling både på kort och lång sikt. 
Långsiktigt då belastningen på vården minskar och kortsiktigt då metoden inte kräver 
några förkunskaper och faktiskt är gratis. Detta gäller även globalt vilket framkommer i 
Kampekete, Ngoma och Masumos (2018) studie som är utförd i Zambia. Författarna 
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skriver att kängurumetoden är en exceptionell metod att använda då den är billig och 
enkel vilket utgör en stor fördel för u-länder och uppskattas av föräldrar som oroat sig 
över hur de ska ha råd att ta hand om sitt barn. 
 
SLUTSATSER 

- Att användandet av kängurumetoden som helhet varit en bra och positiv 
upplevelse för föräldrarna. Närhet, värme och ett lugn genom metoden har lett 
till en bättre anknytning mellan förälder och barn.  

 
- Spridning av kunskap kring kängurumetoden leder till att fler människor kan få 

ta del av dess simpla metodik och dessutom själva få märka effekterna. Ju större 
frekvens av användning av metoden desto mer gynnas hållbar utveckling. Tack 
vare spridningen kan kunskapen föras vidare till även nästkommande generation 
vilket kan öka deras chans till välbefinnande. 

 
- Genom ett gott stöd från vårdpersonalen kan metoden utnyttjas till fullo och 

föräldrarna stärks i sina roller som mamma och pappa. Sjuksköterskan måste ha 
en bra grundkompetens och ett öppet förhållningssätt för att kunna möta 
föräldrarna och deras barn på en lagom och individanpassad nivå. På detta vis 
kan metoden verka hälsofrämjande och öka föräldrars delaktighet i vården för 
barnet.  
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Bilaga 1 
Databas Sökord Antal 
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Antal valda 
artiklar 

Cinahl 
181028 

”skin to skin” 1126 0 

Cinahl 
181028 

”Kangaroo Mother Care” OR ”skin to skin” 
AND parent OR mother OR father AND 
experience 
 

96 4 

Medline 
181105 

”Kangaroo Mother Care” OR ”skin to skin” 
AND bonding OR attachment And 
experienc* 

28 3 

Medline 
181105 

”Kangaroo Mother Care” Or ”skin to skin” 
AND father AND confidence 

6 1 
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Författare 
Årtal 
Titel 
Tidsskrift 

Syfte Metod och Urval Resultat 

Fegran, L., 
Helseth, S. & 
Fagermoen, M-S. 
 
2008 
 
A comparison of 
mothers’ and 
fathers’ 
experiences of 
the attachment 
process in a 
neonatal 
intensive care 
unit 
 
Journal of 
Clinical Nursing 
 
 
 
 

Att jämföra 
mammors och 
pappors erfarenheter 
av 
anknytningsprocessen 
på en 
neonatalavdelning 
inom första veckan 
från födseln. 
 

Det är en 
beskrivande studie 
med hermeneutisk 
ansats. Tolv 
föräldrar, sex 
mammor och sex 
pappor, intervjuades 
med 
semistrukturerade 
intervjuer på en 
neonatalavdelning i 
Norge. 

Studien genererade 
två teman: ”Att bli 
överraskad” 
Mammorna kände 
sig maktlösa 
relaterat till en för 
tidiga födseln och 
upplevde perioden 
efter födseln som 
overklig och 
konstig. Papporna 
upplevde det mer 
som en chock men 
var direkt redo att 
bli involverade. Det 
andra temat var ”Att 
bygga en relation” 
Mammorna kände 
ett behov av att ta 
igen den förlorade 
tiden med sitt barn 
medan papporna 
upplevde det som 
början på en ny 
relation. 

Gulla, K., Dahlø, 
R. & Bradley 
Eilertssen, M-E. 
 
2017 
 
From the delivery 
room to the 
neonatal 
intensive care 
unit - Mothers’ 
experiences with 
follow-up of 
skin-to-skin 
contact after 
premature birth 

Att undersöka 
mammors 
erfarenheter av hud 
mot hud-kontakt 
under 
sjukhusvistelsen med 
sina för tidigt födda 
barn samtidigt som 
sjukhuset ändrar sina 
rutiner vid födsel av 
prematura barn - från 
direkt separation av 
mamma och barn till 
direkt hud mot hud-
kontakt. 
 

Tre fokusgrupper i 
Norge intervjuades 
7-12 månader efter 
barnets födsel. 
Intervjuerna skedde 
på samma sjukhus 
som barnen föddes 
på. Sammanlagt 
deltog nio mammor 
och intervjuerna 
analyserades med 
hjälp av kvalitativ 
innehållsanalys. 

Alla mammor var 
positiva till direkt 
hud mot hud-
kontakt och ansåg 
att det 
normaliserade 
förlossningen trots 
att den var för tidig. 
Dock var flera 
mammor missnöjda 
med hur metoden 
användes sedan. 
Hindrande och 
stöttande faktorer 
identifierades och 
berörde 
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Journal of 
Neonatal Nursing 
 

vårdpersonalens 
kompetens och 
stöttning, mammans 
önskan att ha fokus 
på hälsan trots 
prematuritet och 
organisatoriska 
hinder. 

Maastrup, R., 
Weis, J., B 
Engsing, A., L 
Johannsen, K. & 
Zoffman, V. 
 
2018 
 
’Now she has 
become my 
daughter’: 
parents’ early 
experiences of 
skin-to-skin 
contact with 
extremely 
preterm infants 
 
Scandinavian 
Journal of Caring 
Sciences 

Att undersöka 
föräldrars första 
erfarenheter av 
kängurumetoden med 
för tidigt födda barn. 
 

Semistrukturerade 
intervjuer med 16 
föräldrar i Danmark 
som analyserats med 
induktiv tema-
analys. 
 

Föräldrarna gick 
från att känna sig 
ambivalenta till att 
uppskatta 
kängurumetoden 
genom: 1. Support 
från personal och 
personliga 
erfarenheter,  och 
2. Ökad känsla av 
att vara förälder och 
ett inre behov av att 
ge omvårdnad, 3. 
Att känna sig 
behövd som förälder 
och inse vikten av 
hud mot hud-
kontakt. Dessa steg 
gav föräldrarna 
självförtroende och 
värdefull 
anknytning. 

Norén, J., 
Hedberg Nyqvist, 
K., Rubertsson, 
C. & Thernström 
Blomqvist, Y. 
 
2018 
 
Becoming a 
mother – 
Mothers’ 
experience of 
Kangaroo Mother 
Care 
 
Sexual & 
Reproductive 
Healthcare 

Att beskriva mödrars 
erfarenheter av att 
tillämpa KMC med 
sina för tidigt födda 
barn. 
 

Intervjuer med 
mammor i Sverige 
som utfördes när 
barnen var drygt 4 
fyra månader gamla. 
Intervjuerna 
spelades in och 
transkriberades och 
data analyserades 
genom kvalitativ 
innehållsanalys. 
 

Mammorna beskrev 
KMC och närheten 
den gav som mycket 
värdefull. De säger 
också att den 
ofrivilliga fysiska 
separationen var 
något de var 
tvungna att 
acceptera och vänja 
sig vid. De nämner 
också att det var 
tidskrävande att ge 
barnet mat genom 
sond och de tyckte 
också att de ”gjorde 
intrång” på hud mot 
hud-kontakten. 
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Olsson, E., 
Eriksson, M. 
&Anderzén-
Carlsson, A. 
 
2017 
 
Skin-to-Skin 
Contact 
Facilitates More 
Equal Parenthood 
– A Qualitative 
Study From 
Fathers’ 
Perspective 
 
Journal of 
Pediatric Nursing 

Att beskriva pappors 
erfarenheter av KMC 
med sitt för tidigt 
födda barn. 
 

En beskrivande 
studie där 20 pappor 
deltog i semi-
strukturerade 
intervjuer. 
Intervjuerna 
analyserades enligt 
en ”directed” 
kvalitativ 
innehållsanalys. De 
resultaten jämfördes 
sedan med 
resultaten från en 
kvalitativ 
”systematicreview” 
gjord av Anderzén-
Carlsson och hennes 
kollegor. 

Generellt hade 
papporna en positiv 
upplevelse av KMC, 
de var både 
tacksamma och 
upplevde den 
utmanande. De 
kände sig delaktiga i 
vården och lika 
viktiga som 
mamman och 
kraven som ställdes 
på dem i samband 
med att barnet 
föddes för tidigt 
hjälpte föräldrarna 
att få ett mer jämlikt 
förhållande. 
 

Thernström 
Blomqvist, Y., 
Frölund, L., 
Rubertsson, C. & 
Hedberg Nyqvist, 
K. 
 
2013 
 
Provision of 
Kangaroo Mother 
Care: supportive 
factors and 
barriers 
perceived by 
parents 
 
Scandinavian 
Journal of Caring 
Sciences 

Att identifiera 
stöttande och 
hindrande faktorer för 
att tillämpa KMC 
enligt föräldrar till för 
tidigt födda barn och 
att utforska hur länge 
föräldrar har använt 
metoden och 
anledningar till varför 
de slutat använda 
den. 

En beskrivande 
studie som utfördes 
på två 
neonatalavdelningar 
i Sverige genom 
enkäter. Deltagare 
var 76 mammor och 
74 pappor till för 
tidigt födda barn. 
Data analyserades 
kvalitativ 
innehållsanalys och 
beskrivande 
statistik. 
 

Fyra teman kunde 
identifieras: 
föräldrarelaterade 
faktorer, tid, 
barnrelaterade 
faktorer och 
sjukhus- och 
hemmiljön. 
Sjukvårdspersonalen 
och miljön beskrevs 
som både stöttande 
och hindrande. 
 

Thernström 
Blomqvist, Y. & 
Hedberg Nyqvist, 
K. 
 
2011 
 
Swedish 

Att karaktärisera barn 
som fått ligga i 
kängurumetoden från 
födsel till utskrivning 
och att undersöka 
mödrarnas 
erfarenheter av 
kängurumetoden. 

En retrospektiv 
enkätundersökning 
där 23 mammor och 
barn undersöktes. 
Data om barnen 
samlades in från 
deras journaler och 
mammorna fick 

Mammorna 
uppskattade 
metoden och 
fortsatte med den 
genom hela 
vårdtiden. Positiva 
åsikter stod för 
majoriteten men 
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mothers’ 
experience of 
continuous 
Kangaroo Mother 
Care 
 
Journal of 
Clinical Nursing 
 

 svara på frågor i 
enkäter om sin 
upplevelse. 
 

även vissa negativa 
åsikter som rörde 
brist på information 
fanns. Vissa 
mammor säger 
också att de 
upplevde att det var 
svårt att siva 
samtidigt som de 
tillämpade metoden. 

Thernström 
Blomqvist, Y., 
Rubertsson, C., 
Kylberg, E., 
Jöreskog, K. & 
Hedberg Nyqvist, 
K. 
 
2012 
 
Kangaroo Mother 
Care helps 
fathers of preterm 
infants gain 
confidence in the 
paternal role 
 
Journal of 
Advanced 
Nursing 

Att beskriva pappors 
erfarenhet av att 
tillämpa KMC med 
sina för tidigt födda 
barn. 

Individuella 
intervjuer som 
analyserats genom 
en kvalitativ 
innehållsanalys. 
Deltagare var sju 
pappor i Sverige.  
 
 
 

Möjligheten att vara 
nära sina barn ökade 
pappornas känsla av 
att ha blivit pappa. 
KMC gjorde att de 
fick ha kontroll och 
fick göra något bra 
för sitt barn trots att 
barnets vård kunde 
vara utmanande och 
stressig. Trots den 
oönskade 
situationen kunde 
papporna anpassa 
sig och spendera 
mycket tid med 
barnet. 
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