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Sammanfattning    
 
När ett underburet barn föds behöver det ofta vård på en neonatalavdelning vilket 
innebär att det måste skiljas från sin mamma. Denna separation är en stor påfrestning 
för både barn och mor. Många mödrar upplever känslor av besvikelse, maktlöshet och 
sorg samtidigt som de ofta är oroliga för barnet. Genom kängurumetoden kan mammor 
och barn genom hudkontakt få möjlighet att få vara tillsammans och lära känna 
varandra, samtidigt som metoden stödjer alla de behov som ett underburet barn har. Den 
forskning som idag finns inom området berör främst hur barnet påverkas av 
kängurumetoden. Jag har därför valt att studera hur mödrar upplever metoden, med 
förhoppningen att få kunskap som kan användas för att stötta mödrarna då de KMC-
vårdar sina barn. Detta har gjorts i form av en litteraturstudie med grund i analys av 
kvalitativ forskning. I resultatet framkommer fyra teman kring mödrars upplevelser av 
kängurumetoden. Dessa teman är känslomässig ambivalens, en närhet som förlöser 
känslor, stärkt modersroll samt vikten av en stödjande miljö. I diskussionen reflekteras 
över att mödrar främst har positiva upplevelser av kängurumetoden. Det resoneras också 
kring personalens betydelse för att metoden ska fungera och uppskattas av mödrar, samt 
hur KMC kan bidra till att stärka föräldrarollen och göra föräldrarna mer självständiga i 
vården av sitt barn. Utifrån studiens resultat väcks också nya frågor om hur metoden 
kan praktiseras i större utsträckning och att även pappor involveras. 
 
Nyckelord:  Kängurumetoden, mödrar, upplevelser, underburna barn. 
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INLEDNING 

I Sverige föds idag var 20:e barn för tidigt. Många av dessa barn behöver vård på en 
neonatalavdelning för att överleva och bli friska. Barnen skiljs då från sina mödrar och 
den naturliga kontakten mellan det nyfödda barnet och modern avbryts. 
 
Jag arbetar som sjuksköterska på en neonatalavdelning där vi för ett år sedan började 
introducera kängurumetoden (KMC). KMC innebär att för tidigt födda och nyfödda 
barn vårdas hud mot hud med föräldern som ett alternativ till kuvös eller säng. Barnet 
och föräldrarna behöver då inte vara separerade, och undkommer därmed de negativa 
konsekvenser som separationen innebär. Då vi startade upp KMC på avdelningen 
märkte vi ganska snart att föräldrarna hade sina barn nära en stund, men att barnen ändå 
tillbringade mer tid själva i kuvösen/sängen än hud mot hud med föräldern. I och med 
detta väcktes mina tankar runt hur föräldrar upplever det att vårda sina barn enligt 
KMC. Förhoppningen är att detta arbete ska ge kunskap som leder till att vi som 
personal kan stötta föräldrarna när de vårdar sina barn enligt kängurumetoden. 
 
 
BAKGRUND  

Att vara förälder till ett barn på neonatalavdelning 

Samspelet mellan mor och barn påbörjas direkt efter barnets födsel. Detta visar sig 
bland annat genom att ett friskt, fullgånget barn själv kan leta sig fram till moderns 
bröstvårta och börja suga, när barnet placerats på mammans mage direkt efter födseln. 
Mammans kroppstemperatur anpassas också till barnet, så att det hålls varmt på sin väg 
till bröstet. Närheten (hudkontakten) leder till ett oxytocinpåslag, vilket antagligen är 
den biokemiska förklaringen till upplevelsen av anknytning och tillgivenhet. 
Oxytocinutsöndringen leder hos modern till att hon känner sig avslappnad och euforisk 
och att hennes kärlek till barnet ökar. Detta oxytocinpåslag återkommer varje gång 
mamman ammar. För att denna första kontakt ska vara möjlig måste barnet få vara hos 
sin mamma utan några avbrott. Detta är inte alltid möjligt om barnet är underburet eller 
inte mår bra efter förlossningen (Klaus, 1998). 
 
Underburna eller sjuka nyfödda läggs in på en neonatalavdelning för vård. Som 
underburet räknas barnet när det föds före 37 veckors graviditet (WHO, 2003). När 
barnet tas till neonatalavdelningen skiljs det från sin mor, som vanligen behöver vård på 
BB. Denna separation kan vara en stor påfrestning för både barnet och modern. Många 
mödrar upplever känslor av besvikelse, maktlöshet och sorg för att de inte kan få ha sitt 
barn hos sig och för att tiden efter förlossningen inte blir som de har tänkt sig. Även om 
barnet inte är svårt sjukt kan mammorna uppleva att barnets tillstånd är allvarligt och de 
är rädda att barnet ska ta skada eller dö. Många mödrar försöker också hitta en 
förklaring till varför barnet kom för tidigt eller inte mår bra, och det ligger då nära till 
hands att tro att de själva har gjort något fel. Många av dessa känslor uppkommer just 
då modern är separerad från sitt barn. När modern får möjlighet att sitta med sitt barn 
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hos sig uppstår istället andra känslor, t.ex. kärlek, glädje och närhet (Nystöm & 
Axelsson, 2002). 
 
Mödrar som har barn på neonatalavdelning upplever lätt att de inte hör hemma 
någonstans. På BB har alla andra sina barn hos sig och på neonatalavdelningen är de 
rädda för att störa och vara i vägen. Att inte få hålla sitt barn och ha det hos sig leder 
också till att mödrarnas syn på sig själva försämras och de upplever inte att det känns 
som att de har blivit mammor. De kan också ha dåligt samvete för att de inte kan vara 
hos sitt barn och ta hand om barnet hela tiden. Mammorna tycker ofta att vårdgivarna är 
experter och att de själva är överflödiga. Känslan av att barnet verkligen är mammans 
infinner sig oftast först när hon får möjlighet att hålla sitt barn och samtidigt vara ensam 
med barnet (Wigert, Johansson, Berg & Hellström, 2006). 
 
Bialoskurski, Cox och Wiggings (2002) visar i sin studie att mammor till barn på 
neonatalavdelningar sätter sina egna behov i andra hand och barnets behov kommer i 
första hand. Mödrarna tycker att det allra viktigaste är att kunna få tydlig och noggrann 
information om barnets hälsotillstånd och de vill också han en god kommunikation med 
personalen. Enligt Wigert et al. (2006) leder god information och kommunikation till 
förtroende och att mamman känner sig delaktig. Genom god och kontinuerlig 
information får modern förtroende för vårdgivarna och upplever då att hon får det stöd 
och förståelse som hon behöver. Om modern får stöd och förståelse kan hon också få 
självförtroende till att sköta och ta hand om sitt barn. Att mamman får vara delaktig är 
en av de viktigaste grunderna för att stärka moderskänslorna. Denna delaktighet kan 
t.ex. ske genom kängurumetoden. 

Kängurumetoden 

Vad innebär kängurumetoden? 

Kängurumetoden utvecklades i Bogotá, Colombia och presenterades för första gången 
för drygt 25 år sedan. Den var från början ett alternativ till otillräcklig kuvösvård för 
tillväxthämmade och underburna barn. Under de gångna åren har det dock stått klart att 
KMC är mer än ett alternativ, metoden har visat sig vara mycket användbar för stabila, 
underburna barn. Som stabilt räknas barnet då det inte behöver kontinuerligt medicinskt 
stöd och övervakning av sina vitala funktioner, såsom andning och cirkulation. Dessa 
barns främsta behov är att få näring, värme, närhet, trygghet och skydd mot infektioner. 
Känguruvården kan ske kontinuerligt eller intermittent, förutsatt att det finns ett säkert 
alternativ till KMC då den inte används, t.ex. kuvösvård. Som kängurumetodens 
fördelar brukar nämnas lättare anknytning, kortare vårdtid och tidig amning. Metoden 
praktiseras genom att barnet bärs hud mot hud med föräldern. Barnet är endast iklädd 
blöja, strumpor och mössa och bärs i upprätt ställning på förälderns bröst. Någon form 
av bärhjälpmedel, t.ex. en sjal används för att hålla barnet säkert på plats. Föräldern får 
då båda händerna fria och kan t.ex. röra sig fritt, äta, läsa och sova med barnet hos sig. 
Kängurumetoden kännetecknas bland annat av en tidig, oavbruten och långvarig 
hudkontakt som påbörjas på sjukhus och sedan kan fortsätta i hemmet, vilket gör att 
små barn kan skrivas ut tidigt (WHO, 2003). Metoden är en möjlighet för föräldern att 
få ha sitt lilla barn nära och lära känna det, men ger även barnet fördelen att få vara i en 
lugn, trygg och skyddad miljö hos sin förälder. 
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Evidens 

Den mesta forskningen inom kängurumetoden berör barnet och dess främsta syfte är att 
utröna huruvida KMC är lika säker som traditionell vård. Enligt Fischer, Sontheimer, 
Scheffer, Bauer och Linderkamp (1998) skiljer sig det fysiologiska tillståndet hos barn 
som vårdas enligt KMC inte jämfört med barn som vårdas traditionellt sätt. Påverkan i 
den kardiorespiratoriska stabiliteten vid KMC beror främst på individuella orsaker hos 
barnet, inte själva känguruvården.  
 
Det finns dock två fysiologiska parametrar som visar en tydlig förändring till följd av 
KMC, nämligen temperatur och vikt. Barnens kroppstemperatur stiger med upp till en 
grad under KMC-sessioner, vilket är fördelaktigt eftersom underburna barn ofta har 
svårt att hålla en normal kroppstemperatur. KMC underlättar och förbättrar 
produktionen av bröstmjölk hos modern och barn som vårdats enligt metoden ammas 
längre (Charpak, Ruiz, Zupan, Cattaneo, Figueroa & Tessier 2005). Barn som vårdats 
enligt KMC går bättre upp i vikt under vårdtiden och det är vanligare med exklusiv 
amning (dvs. endast amning, ingen extra tillmatning med urpumpad mjölk eller 
bröstmjölksersättning) hos dessa barn då de skrivs ut från sjukhuset (Conde-Agudelo, 
Diaz-Rossello & Belizan, 2003). 
 
Enligt Charpark et al. (2005) beter sig barnen ofta annorlunda då de sitter i 
känguruposition hos föräldern jämfört med då de ligger för sig själva i en säng eller 
kuvös. I känguruposition hos föräldern intar de ett passivt vilotillstånd och somnar 
lättare. Då de är vakna är de mindre irritabla och gråter mindre. Kängurumetoden gör att 
både föräldrar och barn lär sig att kommunicera, barnet blir bättre på att ge signaler på 
vad det vill och föräldrarna lär sig att tyda dessa signaler bättre. Föräldrarna anpassar 
också sitt beteende till barnets behov, vilket på sikt kan ha en positiv inverkan på 
barnets kognitiva utveckling eftersom föräldern kan vårda det underburna barnet utifrån 
deras speciella behov.  

Underburna barns behov och kängurumetoden 

Kängurumetoden har utvecklats utifrån de speciella behov som underburna barn har. I 
kängurumetoden används föräldern i stor utsträckning för att tillgodose dessa behov 
(WHO, 2003).  
 
Det underburna barnets speciella behov har flera olika orsaker. Huden hos barnet har 
inget hornlager och barnet har därför sämre förmåga att hålla fukt. Efter födelsen 
mognar huden och efter ett par veckor har den samma funktion och utseende som hos 
ett fullgånget barn. Innan detta har skett har barnet lätt för att förlora stora mängder 
vätska som man måste kompensera för. Oförmågan att hålla fukt tillsammans med 
avsaknad av underhudsfett och en stor hudyta i förhållande till kroppsstorleken gör att 
det underburna barnet har svårt att hålla värmen utan hjälp. Denna hjälp kan vara en 
kuvös, vattenmadrass eller förälderns nakna bröst (Tunell, 1991). 
 
Liksom huden är de flesta organ hos ett underburet barn omogna, så även hjärnan och 
dess funktioner. Detta kan ses på många olika sätt, bland annat genom svårigheter att 
upprätthålla puls och andning, vilket kan leda till bradykardier och andningsuppehåll. 
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Hjärnan är känslig för stress av olika slag och drabbas lätt av blödningar (Tunell, 1991). 
Utvecklingen påverkas av arv men även miljö, t.ex. genom sinnesintryck som ljud, ljus, 
beröring och smärta vilka samtliga kan vara stressande för barnet. Hur det underburna 
barnet tas omhand påverkar därför deras utveckling. Barnet visar på olika sätt hur 
mycket det klarar av när det gäller intryck och kontakt. Smekningar och ögonkontakt 
kan vara för mycket för det lilla barnet, istället trivs de allra bäst naket intill mammas 
eller pappas kropp i ihopkrupet läge med bra stöd. Om miljön runt barnet dessutom 
hålls lugn skyddas det från störande sinnesintryck och barnet kan istället fokusera på 
positiva intryck, t.ex. kontakten med sin förälder. Eftersom miljön till stor del påverkar 
barnets utveckling och välmående är det viktigt att den anpassas efter barnets behov. Att 
vårdas enligt KMC hos sin förälder är ett exempel på en välanpassad miljö (Kleberg, 
Hedberg-Nyqvist, Stjernqvist & Westrup, 1992). 

Sjuksköterskans roll 

Enligt Kleberg et al. (1992) är kängurumetoden ett utmärkt sätt för att vårda ett 
underburet barn. Att metoden dessutom är ett säkert alternativ till traditionell vård och 
samt ger fördelar för barnet stöds av både Charpak  et al. ( 2005) och Fischer et al. 
(1998). Dessutom framgår det av Klaus (1998) med flera att även mödrarna ur ett 
fysiologiskt perspektiv mår väl av att vårda sina nyfödda barn enligt KMC. Förutom 
rent fysiologiska effekter kan ett nyttjande av KMC också göra att en känslomässigt 
jobbig separation undviks. Enligt Bialoskursi et al. (2002) och Wiggert et al. (2006) är 
en god kommunikation till vårdpersonalen en förutsättning för att mödrarna ska känna 
sig delaktiga i vården av sina barn. Eftersom KMC är en metod som till största delen 
bygger på att föräldrarnas delaktighet, har vårdpersonalen en viktig uppgift i att stödja 
dem i detta. Enligt Eriksson (1997) innebär vårdandet delande och delandet innebär i sin 
tur att vara delaktig. Detta innebär att vårdaren, sjuksköterskan, och föräldern är del av 
samma helhet. I begreppet finns flera dimensioner av värde, delandet innebär dels en 
rent fysisk närvaro men kan även innebära kommunikation och delandet av känslor, 
dvs. medkänsla. Eriksson beskriver också hur delaktigheten kan leda till upplösning av 
tankar eller upplevelser som inte är hälsosamma för människan, vilket kan leda fram till 
en befrielse för henne. Detta innebär att en människas smärta eller ångest kan upplösas 
genom delaktighet. Enligt Nyström och Axelsson (2002)  uppkommer ofta smärta och 
ångest hos den nyblivna modern då hon är separerad från sitt barn . 
 
Delaktighet är alltså något många mödrar efterfrågar och som personalen bör försöka 
stödja mödrarna i. För att vårdarna ska kunna bemöta moderns önskemål om delaktighet 
krävs dock att de har en öppenhet där de är medvetna om sin egna förförståelse. Först då 
kan vårdaren försöka förstå moderns upplevelser utifrån hennes livsvärld, dvs. hennes 
egna erfarenheter och upplevelser (Dahlberg, Segersten, Nyström, Suserud & 
Fagerberg, 2003). 
 
PROBLEMFORMULERING 

Att ett barn föds för tidigt innebär påfrestningar för både barnet och modern, vilket kan 
lindras med hjälp av kängurumetoden. Det finns idag ett flertal studier publicerade om 
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metodens positiva fysiologiska effekter på barnet, men trots det används den inte fullt 
ut. Eftersom modern har en central roll i praktiserandet av kängurumetoden är det av 
betydelse att få veta mer om mödrarnas perspektiv på KMC.  Jag har därför valt att i 
föreliggande studie belysa hur mödrar upplever det att vårda sina barn enligt 
kängurumetoden. Förhoppningen är att en ökad förståelse för mödrarnas upplevelser ska 
kunna användas för att anpassa neonatalavdelningen och vården för att underlätta för 
föräldrar som känguruvårdar sina barn. 
 
SYFTE 

Syftet med litteraturstudien är att beskriva hur mödrar upplever det att vårda sina barn 
enligt kängurumetoden.  
 
METOD 

Uppsatsen är en litteraturstudie med grund i analys av kvalitativ forskning enligt Friberg 
(2006). Datainsamling och analys har utförts enligt metod beskriven av Evans (2003). 
Artikelsökningen påbörjades i databaser som Cinahl, Blackwell Synergy och 
PsycINFO. De sökord som till en början användes var olika beskrivningar av 
kängurumetoden (kangaroo care, kangaroo mother care, skin-to-skin) samt 
förkortningar av dessa (KC, KMC, STS). Dessa kombinerades med vilka personer som 
studien skulle beröra (parent´s, mother, infant, premature, newborn) samt att det främst 
var studier om upplevelser som eftersöktes (experience, perception, reactions, attitude). 
Att kombinera dessa tre grupper av ord var för snävt och gav väldigt lite utdelning. 
Sökningen fick istället vidgas. En sökning på enbart ”Kangaroo Care” i Cinahl gav 267 
träffar, varav de flesta via abstracten kunde exkluderas pga. att de var kvantitativa, inte 
var på engelska eller nordiska, handlade enbart om amning eller endast berörde 
fullgångna barn. Dock fanns en som var användbar. Utifrån den artikelns referenslista 
hittades ytterligare två artiklar som gick att få fram via databasen samsök.  Sökningar på 
författarnamnen från de tre artiklarna via ”cited references” i Cinahl gav inget 
ytterligare resultat, varför sökningen fortsatte i övriga databaser. Samma 
tillvägagångssätt som ovan beskrivits användes även i övriga databaser, vilket 
resulterade i ytterligare en artikel från databasen Blackwell Synergy. Då sökningen 
upprepades en månad senare i samma databas fanns ytterligare en nypublicerad artikel. 
Utifrån den artikelns referenslista hittades ännu en artikel. Sammanlagt gav 
litteratursökningen sex artiklar som beskriver mödrars upplevelser av KMC. Dessa har 
analyserats och ligger till grund för resultatet. 
 
Dataanalysen har utförts med hjälp av Evans metod (2003) och har skett i fyra steg. I 
det första steget har valet av artiklar gjorts utifrån det valda problemet. Artiklarna har 
granskats med hjälp av Fribergs mall för granskning av studiers kvalitet (2006, s.109). 
Artiklarna bedömdes hålla tillräckligt god kvalitet för att inkluderas i arbetet. I steg två 
har studierna lästs flera gånger för att få en god uppfattning av studierna som helhet 
men även för att uppmärksamma detaljer i resultatbeskrivningen. Utifrån varje studies 
resultat har det mest framträdande och relevanta utifrån min problemformulering tagits 
fram och sammanställts.  I det tredje steget har sedan likheter och olikheter mellan de 
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olika studierna identifierats och sammanställts till fyra nya teman. Dessa teman och 
deras innehåll har i det fjärde steget beskrivits i uppsatsens resultat. Temana har också 
relaterats tillbaka till studierna för att kontrollera att innehållet i dem rör sig inom ramen 
för artiklarnas ursprungliga innehåll. 
 
RESULTAT 

Känslomässig ambivalens 

Mödrarnas upplevelser av KMC karaktäriserades av en växling mellan känslor. Det var 
svårt för mödrarna att känna odelat positiva känslor av glädje för och längtan efter 
barnet, när de samtidigt upplevde negativa känslor som skuld, stress, oro och hjälplöshet 
(Affonso, Bosque, Wahlberg & Brady, 1993; Neu, 1999). Affonso et al. visade i sin 
studie (1993) att känslorna varierade över tid enligt samma mönster för de KMC-
mödrar som ingick i studien. Under den första veckan efter förlossningen var mödrarna 
fortfarande känslomässigt upptagna med den för tidiga förlossningen och chocken över 
att ha blivit förälder. De uttryckte känslor av hjälplöshet och brist på kontroll. De kände 
sig inte redo att bli föräldrar och barnets tillstånd hindrade dem från att kunna ta hand 
om det fullt ut, vilket ytterligare förstärkte känslan av att vara maktlös. Under andra 
veckan började mödrarnas känslor handla mer om barnet och längtan efter det blev 
starkare. De ville vara nära sitt barn och ta hand om det så mycket som möjligt och 
kunde börja glädjas över det. Samtidigt kände de oro för barnet. Mödrarna önskade att 
efter ett par veckor få en paus från KMC eftersom de kände sig trötta och stressade. 
Efter pausen, som varade ett dygn, kände de sig återigen positiva och mer motiverade 
att fortsätta. Under tredje veckan efter förlossningen kände sig mödrarna lugnare och 
började få bättre självförtroende i sin modersroll. De upplevde att de hade kontroll över 
situationen.  
 
Samtidigt som mödrarna upplevde negativa känslor i form av sorg kring den förlorade 
graviditeten och oro för barnet fanns det också efter förlossningen en längtan efter att få 
se, hålla och känna barnet, såsom det gör hos alla nyblivna mödrar. Att få ha barnet hos 
sig ger positiva känslor som tillförsikt och en försäkran om att barnet mår bra (Roller, 
2005). KMC-tillfällena blev ofta första gången mamman fick möjlighet att hålla sitt 
barn. Mödrarna beskrev hur de längtade efter att få hålla barnet, att få möjlighet att gosa 
med det och på så sätt kunna få uttrycka sin kärlek till det (Neu, 1999).  
 
”I never got to hold him. They brought him in an incubator. I like reached my hand out 
and touched his little fingers through the incubator and than he was gone. That upset 
me so much because you know you just had this baby and you just wanted to touch him 
and hold him” (Roller, 2005, s. 214). 
 
Även om längtan efter att hålla sitt barn var stark fanns det ändå en ambivalens i 
känslorna eftersom föräldrarna samtidigt kände oro för att skada barnet, framförallt de 
första gångerna som de prövade KMC. Eftersom de aldrig hade prövat KMC tidigare 
visste de inte vad de skulle förvänta sig eller hur barnet skulle reagera. De ville inte vara 
orsaken till att något illa hände med barnet och var rädda att de skulle göra något fel. 
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Detta obehag gick dock över efter de första KMC- tillfällena (Nagorski-Johnson, 2007; 
Neu, 1999; Neu, 2004; Roller, 2005). 
 
”After the first time I held her, she got really sick, and I don’t really think that it was 
from holding her, and I don’t think the nurses thought so either, but you always… but 
there it is. That’s what happened, and so I was nervous that I would make her sick 
somehow. I didn’t want to be responsible for anything bad that happened to her” (Neu, 
1999, s. 160). 
 
“I had a real scary experience. I worried about it for three hours afterwards. I was 
holding her and I was looking down and I could see her fingers and I thought, “Man, 
they look short!” and it was actually her toes. I thought, “What if I dislocated her leg?” 
I was really afraid and I put her back in the crib. I was checking her leg out and 
everything. I’m still very nervous about positioning her right” (Neu, 2004, s. 50). 
 
På samma gång som mammorna försökte skapa en relation med sitt barn gjorde miljön 
på neonatalavdelningen det svårt för dem att kunna koncentrera sig på kontakten med 
sitt barn och de positiva känslor, tex. glädje och känsla av kontroll, som det innebar. 
Neonatalavdelningen var en ovan miljö som mödrarna inte kände sig hemma i eller 
förstod, och det var lätt att de fokuserade på utrustning och övervakning istället för 
barnet. Det gjorde att de positiva känslorna av glädje och närhet kring kontakten med 
barnet blandades med eller fick ge vika för störande intryck från larm och apparater som 
gav upphov till negativa känslor, t.ex. stress och oro för att något var fel med barnet 
(Affonso et al.1993). 
 
”Anything extra on the baby, even an extra wire, was a lot to us, and then the monitor 
was a little annoying ‘cause it kept going off so frequently for no reason. I guess it was 
oversensitive. Some of that started to wear on us” (Roller, 2005, s. 214). 
 
Trots de till en början ambivalenta känslorna kring barnet verkar KMC ha en positiv 
påverkan på hur modern klarar av att hantera krisen kring barnets födelse. Neu (2004) 
jämförde i sin studie mödrar som hade känguruvårdat sina barn med mödrar som inte 
hade gjort det. Hon fann att KMC-mödrarna uttryckte färre känslor av stress och trötthet 
än de mödrar som inte KMC-vårdade sina barn. 

En närhet som förlöser känslor 

Att få hålla sitt barn i känguruposition beskrevs av föräldrarna i samtliga studier som en 
mycket unik, speciell och intensiv känsla. Den speciella känslan beskrevs i känslor av 
glädje, värme, lycka och lugn. Föräldrarna uttryckte också entusiasm över att få känna 
barnets rörelser, andning och hjärtslag, vilket ger en försäkran om att barnet är starkt 
och mår väl (Affonso et al. 1989; Affonso et al. 1993; Nagarski-Johnson 2007; 
Neu,1999; Neu, 2004; Roller, 2005). Mödrarna beskrev att upplevelsen av KMC skiljer 
sig från att hålla barnet i en filt, just eftersom mamman har möjlighet att känna minsta 
rörelse och andetag från barnet, vilket upplevdes som en mycket intensiv känsla 
(Nagarski- Johnson, 2007). 
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”It’s just something you that can’t describe because it was so wonderful (.....). You know 
that if they’re rapped up you don’t get to feel  their chest rising and their little fingers 
moving under the blanket as much as you do when they’re on your chest” (Neu, 1999, 
s.161) 
 
“It was wonderful. Yeah it was a wonderful experience, ´cause I never thought that 
being a premie and all that I’d be able to hold him so quickly…and being able to hold 
him so close it was just great… I’m going to recommend it to everybody else. It was 
very positive for both of us” (Roller, 2005, s. 215). 
 
KMC-tillfällena blev en stund som är bara mammans och barnets, då hon fick chans att 
vara mamma och göra de saker som hon längtat efter. Mammorna pratade med sina 
barn, sjöng för dem och fick en chans att uttrycka sin kärlek till barnet genom pussar 
och smek. När de märkte att barnet svarar positivt på närheten stärktes deras känsla av 
speciell kontakt med sitt barn och de kände sig viktiga. De upplevde att KMC-tillfällena 
och den kontakt med barnet som de gav gjorde det möjligt för dem att lära sig vara 
mammor (Nagarski- Johnson, 2007).  
 
”I felt  better kangarooing her… I felt so close to her. She’s my first baby. Kangarooing 
helped me get more attached to her and just putting her to my skin and just feeling 
her…I think she’s knowing me, she’s feeling me, and, you know, I just think she can tell 
the difference… I just think she knows I’m her mother… I think she can feel the 
difference” (Roller, 2005, s. 215 ). 
 
Upplevelserna av närhet och särskild kontakt gjorde att de mödrar som vårdade sina 
barn enligt KMC hade lättare för att tala om och börja bearbeta känslorna kring den 
avbrutna graviditeten och för tidiga förlossningen jämfört med mödrar som inte KMC-
vårdar sina barn. Upplevelserna av närhet till sitt barn förlöste känslor, både positiva 
och negativa, och att mödrarna kunde prata om det hjälpte dem att komma framåt i sitt 
känsloarbete kring den förlorade graviditeten. Mödrarna uttryckte också att närheten 
genom KMC utlöste känslor av längtan efter att få vara tillsammans som en familj, som 
föräldrar och barn (Affonso et al., 1989). I Nagarski’s studie (2007) uttalade även 
mammorna att KMC gjorde så att de blev mer tålmodiga med sin partner i den 
påfrestande situationen att ha fått ett barn för tidigt. 

Stärkt modersroll 

När barnet vårdades enligt KMC upplevde mödrar att barnet var på sitt rätta ställe, hos 
sin mor, och att barnet visste vem som är dess mamma. Eftersom KMC minskade oro 
och rädsla hos mödrarna var de hos barnen oftare och de ville veta mer om barnets 
tillstånd. De blev också tryggare i att barnen mådde väl hos dem och kände att de som 
mammor var bättre än sköterskor och teknik (Affonso et al., 1989). 
 
”I used to feel my baby had to be monitored by the machines or might die without it. But 
as I saw and felt my baby doing well on my breasts, I now know the machines are there 
to help the nurses when I’m not here to put the baby in this K position. So I’m not afraid 
of anything in this place anymore” (Affonso et al., 1989, s. 49). 
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“In this position my baby doesn’t need the monitors because I can feel if the breathing 
slows down or is too fast, and I am confident about it. I gently touch the baby and his 
breathing becomes normal again. I have learned to handle my baby’s needs better than 
the incubator and monitors” (Affonso et al., 1989, s. 50). 
 
Till en början uttryckte mödrarna osäkerhet i sin modersroll och kände sig inte 
samspelta med sina barn. Genom KMC fick de självförtroende när de märkte att deras 
modersinstinkt fungerade och de hittade därmed också sin modersroll. En del av 
mammorna uttryckte att det var nödvändigt för dem att få vara ansvarig för barnet för 
att kunna hitta modersrollen. Rädslan för att skada barnet som fanns till en början 
försvann, mödrarna upplevde inte längre barnet som extremt ömtåligt utan klarade av att 
sköta det vid matning och blöjbyten (Affonso et al., 1993). Föräldrarna lärde sig från 
sina barn när de aktivt försökte göra det bra för dem genom att svara på deras behov och 
signaler. De tyckte att det kändes viktigt att aktivt kunna göra något för sitt barn, och att 
känna sig behövda (Nagorski-Johnson, 2007; Neu, 1999). 
 
Mödrarna uttryckte att de efter förlossningen var rädda för att barnet och modern skulle 
växa ifrån varandra. Men genom KMC upplevde de istället att de blev starka 
tillsammans med barnet, att de åter igen ”blev ett” med barnet, och att det fanns en 
ömsesidig tilltro mellan barn och mor. När de märkte att de klarade av att svara på 
barnens behov stärktes deras självförtroende och de kände kontroll över situationen. De 
ville då ta mer ansvar och vågade göra saker på eget initiativ, utan att ”fråga 
sköterskorna om lov”(Affonso et al. 1993). Föräldrar som kände sig säkra i sin 
föräldraroll var också mer ivriga att ta hem sitt barn och ville förbereda för tidig 
hemgång (Affonso et al., 1989). 

Vikten av en stödjande miljö 

Miljön på avdelningen och stöd från personalen påverkar mödrarnas upplevelser av 
KMC. Mammorna beskrev vikten av att få vägledning av sköterskorna. De ville ha 
information om KMC, varför det var en bra metod för barnet samt stöd och uppmuntran 
under KMC. De önskade också att få en plan för när KMC kunde äga rum eftersom de 
upplevde att det var olika möjligt att få hålla sitt barn beroende på vem som jobbade. De 
tvekade för att fråga när de fick känguruvårda sitt barn, utan väntade på att sköterskorna 
skulle föreslå det. Det var också viktigt att det fanns möjlighet för mödrarna att skapa en 
tyst och lugn plats. De uppskattade när personalen tog hänsyn och t.ex. inte pratade för 
mycket i närheten eller utförde ljudliga sysslor (Nagarski, 2007). Även i Neu’s studie 
(1999) framkom vikten av att ha en omgivning som stöttade KMC. De föräldrar som 
valde att inte fortsätta med KMC angav stressig miljö, brist på stöd från sköterskor, 
avsaknad av en avskild plats och att de inte blivit erbjudna KMC när de bytte avdelning 
som orsaker till att de avbröt känguruvården. En del av dessa föräldrar valde dock att ta 
upp KMC sedan de kommit hem. Liknande resultat framkom i Neu’s senare studie 
(2004), även där angavs KMC-ovänlig miljö på avdelningen och brist på stöd från 
personalen som orsaker till att mödrar valde att inte praktisera KMC. 
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”I don’t visit as much now. I was never alone with her. Even with the curtain around us, 
someone was always popping in unexpectedly. The only time I felt comfortable was 
when my husband was here and we were in a barricaded area. But the other times- 
well, I’m not going through it. We’ll just undress her when we get home” (Neu, 2004, s. 
51). 
 
Dock fanns det mödrar som uttryckte att de hade vårdat sina barn enligt KMC oavsett 
hur miljön och personalen var. De hade beslutat sig för att det var vad de ville och 
eftersom det var deras barn det handlade om kunde inget påverka det. Motsatt var det 
även mödrar som valde att inte fortsätta med KMC trots att de var nöjda med stödet från 
personalen och den omgivande miljön. De tyckte att det blev för mycket rent praktiskt 
att tänka på (Neu, 2004). 
 
DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Den största del av den forskning som berör kängurumetoden handlar om fysiologiska 
effekter hos barnet. Den forskning som är gjord på föräldrars (mödrars) upplevelser är 
ofta gjord kvantitativt, som en del i en större kvantitativ studie. Att hitta kvalitativa 
studier där föräldrarna med egna ord beskriver sina upplevelser var svårt, vilket även 
Nagorski-Johnson (2007) påpekar i inledningen till sin artikel. Jag valde dock att hålla 
fast vid den kvalitativa frågan där jag hade mitt kunskapsintresse. 
 
Eftersom mitt forskningsområde är begränsat då det gäller kvalitativa studier av 
mödrars upplevelser har jag också haft en större tolerans när det gäller artiklarnas ålder. 
Två av artiklarna uteslöt jag till en början eftersom jag tyckte att de var för gamla 
(Affonso et al. 1989 och 1993). Då de ständigt återkom i olika referenslistor ansåg jag 
dem ändå ha ett visst värde och efter att ha läst dem valde jag att ta med dem. Själva 
kängurumetoden har egentligen inte ändrats sedan den introducerades för drygt 25 år 
sedan, den utövas fortfarande på samma sätt. Eftersom syftet med min studie var att 
undersöka mödrars upplevelser av metoden, ansåg jag därför att studierna fortfarande 
går att använda. Intressant nog skiljer sig resultaten i dessa två tidiga studier inte särskilt 
mycket från resultaten i den senaste från 2007, trots att det är nästan 20 år mellan dem. 
Jag tycker att tidsspannet ger en intressant bild av att trots att så mycket annat har 
förändrats inom neonatalvården under dessa år, så är föräldrarnas upplevelser till stor 
del fortfarande likartade. En svaghet kan dock vara att det kan finnas sociala och 
kulturella variationer som påverkar när studierna varierar mycket i plats och tid. 
Ytterligare kvalitativa artiklar finns inom mitt forskningsområde, men då de är skrivna 
på andra språk, t.ex. portugisiska och japanska, har det tyvärr inte varit möjligt att ta del 
av dessa. 
 
Önskemålet var från början att beskriva föräldrars upplevelser av KMC. I Sverige är 
idag för det mesta båda föräldrarna lika deltagande i vården kring barnet, men så var 
inte fallet för några år sedan, och är fortfarande inte i vissa andra länder. I de fem 
studier som analyserats ingick endast en pappa, resterande var mammor. Att då påstå att 
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man belyser föräldrars upplevelser känns lite missvisande och jag har därför valt att i 
problemformuleringen skriva mödrars upplevelser. 

Resultatdiskussion 

Även om studierna visar att mödrarna hade både positiva och negativa upplevelser av 
KMC var de positiva helt klart övervägande. Resultatet visade entydigt på att mödrarnas 
upplevelser av att få ha barnet hud mot hud genom KMC gav upphov till positiva 
känslor av närhet och speciell kontakt med sitt barn. Detta stöds av resultatet i Nirmala, 
Rekha och Washingtons kvantitativa studie (2006) kring KMC:s lämplighet som ett 
alternativ till traditionell vård. 86% av mödrarna uttryckte att det inte var något problem 
för dem att praktisera kängurumetoden. Hela 100% tyckte att metoden gav dem en 
starkare anknytning och fick dem att må bra eftersom de kunde göra något för sitt barn. 
Att mödrar mår bra av att ha sina barn hud mot hud stöds även av resultatet i den 
kvantitativa studie av Mörelius, Theodorsson och Nelson (2005) vars syfte var att se hur 
mödrars stressnivå påverkas av hudkontakt med sina barn. I studien kontrollerades 
mödrarnas utsöndring av stresshormonet kortisol före, under och efter KMC- sessioner. 
Man såg då att kortisolhalten, tillsammans med pulsen gick ner hos mödrarna då de satt 
med sina barn hud mot hud. Mödrarna fick även samtidigt skatta sin egen stressnivå och 
denna sjönk från första KMC-tillfället jämfört med det fjärde KMC-tillfället. Detta är 
förenligt med att mödrarna ifrån studierna i denna uppsats upplevde känslomässsig 
ambivalens inför KMC och uttryckte oro och rädsla att skada sina barn vid de första 
tillfällena som de KMC-vårdade dem, men att denna oro sedan gick över då de märkte 
att barnen mådde bra hos dem. Jag upplever att vi som personal inom neonatalvården 
ofta möter trötta, oroliga eller ledsna föräldrar. Genom att uppmuntra och stödja dem till 
delaktighet genom KMC kan vi hjälpa dem att minska på stressen och börja bearbeta 
känslorna kring barnets för tidiga födelse för att kunna må bättre. Eriksson (1997) 
menar att delaktighet i helheten är bra för att bemästra upplevelserna av smärta. Genom 
delaktighet kan det från helheten utspringa förgreningar av känslan eller upplevelsen, 
som leder till att man uppfattar och förstår olika uttrycksformer av smärta. Detta gör att 
möjligheterna att bemästra smärtan ökar. 
 
Personalen verkar enligt studierna ha ett stort inflytande och föräldrarna upplever sig 
själva som underlägsna personalen. I studierna framkommer detta genom uttalanden om 
att ”be om lov att få hålla sitt barn” eller ”personalen vet bäst vad mitt barn behöver” 
och ett underliggande budskap i mödrarnas kommentarer verkar vara att sköterskorna 
har stor makt. Mödrarna var rädda för att ifrågasätta och för att sköterskorna skulle 
tycka att de var odugliga som mödrar. Detta tror jag beror på att miljön och situationen 
på en neonatalavdelning är ovan för föräldrarna, samt att de befinner sig i en 
beroendesituation där de behöver personalens hjälp för sitt barns skull. Personal ger 
många gånger olika råd och tips utifrån sina egna erfarenheter och sin förförståelse och 
detta kan bli väldigt förvirrande för föräldrarna. Samtidigt måste föräldrarna förr eller 
senare ta över huvudansvaret för sitt barn eftersom det är så det kommer bli då de 
kommer hem. I resultatet framkom att de föräldrar som känguruvårdat sina barn tog 
större ansvar för dem. De kände sig då tryggare i att ta egna initiativ. Även Charpark et 
al. talar i sin sammanställning från 25 års forskning kring KMC (2005) om hur föräldrar 
får en ansvarsposition av att vårda sina barn enligt KMC. Jag tror att om föräldrarna 
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redan tidigt uppmuntras till att axla rollen som barnets primära vårdare och förstår att de 
är viktigast för sina barn, kommer de också vara tryggare i att själva fatta beslut kring 
barnets omvårdnad. De blir då inte heller så beroende av personalen och den negativa 
upplevelsen av personalens makt kan minska och istället ersättas av positiva 
upplevelser, t.ex. att personalen är ett stöd och en ledsagare för familjen. Jag tror dock 
att det är viktigt att man inte glömmer bort att föräldrarna fortfarande kan behöva hjälp 
och stöd. I Tessier, Cristo, Velez, Girón, Ruiz-Palaéz och Charpaks kvantitiva studie 
kring sambandet mellan KMC och anknytning (1998) uttryckte mammorna just att de 
fick sämre stöd då de började med KMC. Detta hänger antagligen samman med att 
föräldrarna blir mer isolerade då de börjar sköta barnet själva inne på sitt rum. 
 
I resultatet framkommer även vikten av en lämplig och stödjande miljö med möjlighet 
till lugn, ro och avskildhet samt stöd från personalen. Här anser jag att vi som personal 
har ett stort ansvar på flera sätt. För det första tror jag att om mödrarna ska få god 
kunskap om KMC och ett gott stöd då de praktiserar metoden är viktigt att personalen 
själva känner sig trygga med KMC. I Nirmala et al. studie (2006) uppger 100% av 
personalen att de tycker att KMC är bra för bindningen mellan modern och barnet, och 
72% tycker att mödrarna blir mer tillfredställda och belåtna av metoden. Men för att 
personalen ska kunna stödja mödrarna tillräckligt krävs nog inte bara att de tycker att 
metoden är bra, de måste också känna sig trygga i hur den praktiseras. Enligt WHO:S 
praktiska riktlinjer för Kängurumetoden (2003) är det viktigt att all personal får en 
grundläggande utbildning i KMC, men även att KMC finns med i utbildningsplaner för 
läkare och vårdpersonal för kontinuerlig fortbildning. 
 
Även då det gäller en stödjande miljö är det personalen som har stora möjligheter att 
påverka och så långt som möjligt se till att den blir så fördelaktig som möjligt för KMC. 
Detta tror jag inte alltid kräver stora, kostsamma förändringar, utan mycket går att lösa 
med enkla medel och lite eftertanke och planering från personalens sida. I några av 
studierna från resultatet uppger mödrarna att de vill veta när de kan känguruvårda sitt 
barn, att de vill ha ett slags muntligt schema. Jag tror att vi som personal kan hjälpa 
föräldrarna att lägga en bra grund för KMC genom att tillsammans med dem planera för 
KMC- tillfällena och passa in dem med t.ex. barnets mattider, rond osv. Dels kan det 
hjälpa föräldrarna att få in bra rutiner, med det ger också tid för personalen att planera 
för att hinna se till att det finns möjlighet till avskildhet, lugn och ro, vilket ju var det 
som mödrarna efterfrågade. Rutiner och tid till förberedelser stöds också av de förslag 
för riktlinjer som DiMenna (2006) presenterar i sin studie kring hur man på bästa sätt 
implementerar KMC med hjälp av ett protokoll. Hon menar att både föräldrar och 
personal behöver KMC-protokollet att följa, samt att det behövs tid för att komma in i 
rutinerna kring KMC. Genom att följa ett protokoll säkerställer man även att KMC-
vården blir säker och evidensbaserad. 
 
I de flesta av studierna som finns idag är KMC- sessionerna ganska korta, ofta endast 2-
4 timmar. Om barnet sitter hos föräldern 4 timmar per dygn innebär det att barnet ligger 
ensamt i kuvös eller säng drygt 80% av dygnets timmar. Detta trots resultatet i detta 
arbete klart tyder på att mödrar är mycket positiva till KMC och tycker att det är 
fantastiskt att ha sitt barn i känguruposition. Studier gjorda på de fysiologiska effekterna 
av KMC hos barnen visar ju enbart på positiva effekter, barnen trivs bäst hos sina 
föräldrar och det är också då de utvecklas som bäst. Kan miljön på neonatalavdelningen 
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vara orsaken, är den inte tillräckligt stödjande för KMC? Resultatet pekar på 
personalens viktiga roll, är det så att personalens attityd, inställning och stöd är 
avgörande för hur mycket föräldrarna känguruvårdar barnen? Många av studierna berör 
ju enbart mammor men även pappor kan bära barnet i känguruposition. Jag tror att 
papporna är en viktig resurs då de till skillnad från nyförlösta mammor inte behöver 
återhämta sig fysiskt och inte heller behöver lägga tid på uppgifter som den nyblivna 
mamman har, t.ex. att pumpa ut mjölk till barnet. I framtida forskning vore det 
intressant om även papporna togs med, liksom att studierna görs på föräldrar som vårdar 
barnen enligt KMC under långa sessioner, kanske till och med dygnet runt. Det vore 
intressant att veta om pappor upplever KMC på samma sätt som mammor och om 
sessionernas längd påverkar upplevelsen av metoden. Det finns med andra ord en hel 
del inom området som det behöver forskas vidare på. 
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Översikt av analyserad litteratur   Bilaga 1 

 
 
 Perspektiv 

(vårdvetensk
apliga eller 
andra 
teoretiska 
perspektiv)  
                

Problem och 
syfte 

Metod Resultat 

Titel:. 
Exploration of 
mother´s reactions 
to the kangaroo 
method of 
prematurity Care 
Författare: 
Affonso, D. D., 
Wahlberg, V. & 
Persson, B. 
Tidskrift: 
Neonatal Network 
Årtal: 1989 

Mödraperspektiv 
 
 
                         

Att identifiera teman 
kring mödrars 
reaktioner  och 
kognitiva adaption vid 
KMC, samt jämföra 
dessa med mödrar som 
inte vårdar sina barn 
enligt KMC. 

Kvalitativ studie, 
intervjuer med 33 
mödrar som använt 
Kängurumetoden. 

Mödrar som använde KMC 
var lugnare, fick bättre 
självförtroende, var mer 
aktiva kring och tog större 
ansvar för sina barn än de 
mödrar som inte praktiserade 
KMC. 
 

Titel:. 
Reconciliation and 
healing for mothers 
through skin-to-skin 
contact provided in 
an american tertiary 
level intensive care 
nursery. 
Författare: 
Affonso, D. D., 
Bosque, E., 
Wahlberg, V. & 
Brady J.P. 
Tidskrift: 
Neonatal Network 
Årtal:1993 

Mödraperspektiv 
 
 

 Att studera mödrars 
reaktioner på KMC, 
samt relevansen av 
kognitiv adaption. 
 

Kvalitativ studie, 
intervjuer med 8 
mödrar som använt 
Kängurumetoden. 
 

Första veckan efter 
förlossningen var mödrarna 
upptagna med känslor kring 
graviditeten och den 
förtidiga förlossningen, t.ex. 
sorg, skuld och brist på 
kontroll. De var oroliga för 
sina barn, men längtade efter 
att få hålla dem. Under vecka 
två började de få ett ökat 
självförtroende i sin 
modersroll och började lära 
känna sina barn. Under 
tredje veckan var mammorna 
lugnare, självsäkra och 
kände att de hade kontroll 
över situationen. 

Titel: 
The maternal 
experience of 
kangaroo holding 
Författare:  
Nagorski-Johnson, 
A. 
Tidskrift: 
Journal of Obsteric, 
Gynecologic and 
Neonatal Nursing 
Årtal: 2007 

Mödraperspektiv 
 
 
 

Att beskriva mödrars 
upplevelser av KMC av 
prematura barn på 
neonatalavdelning 

Kvalitativ studie, 
intervjuer med 18 
mödrar. 

KMC stärker mödrarnas 
självförtroende och gjorde så 
att mödrarna kände sig 
behövda. De tyckte att KMC 
var en behaglig upplevelse. 

Titel: Föräldraperspektiv Att undersöka föräldrars 
perception av KMC 

Kvalitativ studie, 
intervjuer med 8 

Tre teman kring KMC 
framkom: 
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Parent´s perception 
of skin-to-skin care 
with their preterm 
infants requiring 
assisted ventilation 
Författare:  
Neu, M. 
Tidskrift: 
Journal of Obsteric, 
Gynecologic and 
Neonatal Nursing 
Årtal: 1999 

 
 

med deras underburna 
barn som vårdades i 
respirator, samt att 
tydliggöra faktorer som 
påverkar beslutet om att 
fortsätta med KMC 
eller inte. 

mödrar och en pappa. Tema ett: Abivalens, längtar 
efter att hålla barnet men är 
rädd för att göra det. 
Tema två: Behov av en 
stödjande miljö.  
Tema 3: KMC ger en 
speciell kvalitet på förälder-
barn samspelet. 

Titel: 
Kangaroo Care- is it 
for everyone? 
Författare:  
Neu, M. 
Tidskrift: 
Neonatal Network 
Årtal: 2004 

Mödraperspektiv Att beskriva vilka 
faktorer som påverkar 
mödrar att välja KMC 
för sina underburna 
barn jämfört med 
traditionellt hållande i 
filt. 

Kvalitativ studie. 24 
mödrar intervjuades 
två gånger, en gång 
på sjukhuset och 
ytterligare en gång 
sedan barnet blivit 
utskrivet. 

Beroende på hur mödrarna 
höll sina barn delades de i tre 
grupper. De som använde 
KMC, de som inte använde 
KMC samt de som hade bytt 
från en metod till den andra. 
Tre teman framkom: 
Känslomässigt tillstånd, den 
omgivande miljös påverkan 
på val av hållsätt samt 
vinster av nära kontakt med 
sitt barn. 

Titel:.Getting to 
Know You: 
Mother´s 
Experiences of 
Kangaroo Care 
Författare: 
Roller, C.G.  
Tidskrift: 
Journal of Obsteric, 
Gynecologic and 
Neonatal Nursing 
Årtal: 2005 

Mödraperspektiv 
 
 
                         

Att belysa och få en 
ökad förståelse av 
mödrars upplevelser av 
att vårda sitt barn enligt 
KMC medan de är på 
sjukhus. 

Kvalitativ studie 
(Transcendental 
fenomenologi). 10 
mödrar intervjuades 
1-4 veckor efter 
utskrivning från 
sjukhuset. 

Två huvudteman, vara ett 
innebar känslor av att bli 
förhindrad att lära känna sitt 
barn då det vårdas på 
neonatalavdelning. Det andra 
temat handlade om att KMC 
gav möjlighet att få vara med 
sitt barn och lära känna det.  
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