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Sammanfattning    

Det finns inte många tidigare studier om föräldrars upplevelser av vården när barnet 

har kolik. De flesta av studierna som finns inriktar sig på föräldrars upplevelser av att 

ha ett barn med kolik och inte om vården. Den här studien kan ligga till grund för hur 

sjuksköterskan som jobbar inom barnhälsovården på bästa sätt ska kunna möta 

föräldrar som har ett barn med kolik. Syftet med denna studie var att beskriva 

föräldrars upplevelser när deras barn har kolik och kontakten med barnhälsovården och 

en kvalitativ ansats användes med induktiv innehållsanalys som metod. Materialet 

samlades in genom semistrukturerade intervjufrågor och deltagare i studien var 

mammor som hade ett barn som haft kolikrelaterade besvär det senaste året. Resultatet 

av analys av intervjuerna delades upp i tre olika huvudkategorier: Att bli tagen på 

allvar, att ingå i ett sammanhang och att känna tillit till vården. Att bli tagen på allvar 

handlar om föräldrarnas upplevelser av hur vården hanterar deras tankar, funderingar 

och oro då deras barn har kolik. Att ingå i ett sammanhang handlar om att föräldrarna 

önskar att känna sig som en del av sin omgivning och att känna sig stöttade i sin roll 

som föräldrar. Att känna tillit till vården handlar om föräldrarnas upplevelser av att få 

information och om kunskapen hos vårdgivaren. Denna studie visar vikten av att som 

sköterska lyssna på föräldrarnas tankar och upplevelser och på så vis kunna ge mer 

stöd. Ett möjligt fortsatt förbättringsarbete vore att skapa en tydlig struktur i arbetet 

med kolik för all barnhälsovård.  

 

Nyckelord: Kolik, Upplevelser, Barnhälsovården, Föräldrar, Kvalitativa intervjuer 
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INLEDNING 
Denna uppsats inriktar sig på föräldrar till barn med kolikrelaterade besvär. Det som 

undersöks är föräldrars kontakt med distriktssköterskan när deras barn har kolik samt 

stödet de upplever från barnhälsovården under denna tid. Anledningen till valet av ämne 

är för att jag har egen erfarenhet av att ha ett barn med kolik och av att vara i behov av 

stöd i denna situation. Därför är det nu viktigt att undersöka hur andra föräldrar som 

varit i samma situation upplevt kontakten och stödet från barnhälsovården. Den sökta 

kunskapen kan ligga till grund för hur distriktssköterskan som jobbar inom 

barnhälsovården på bästa sätt kan stötta föräldrar som har ett barn med kolik. 

BAKGRUND 

Kolik 

Definitionen av spädbarnskolik enligt Sjukvårdsupplysningen 1177 (2017) är att barnet 

skriker mer än 3 timmar i rad varje dygn i flera dagar i sträck. Barnet ska i övrigt vara 

friskt. Om barnet har kolik behöver inte vård uppsökas då detta inte är livshotande och 

det är övergående även om det i stunden är påfrestande för föräldrarna. Dock om 

föräldrarna känner att de behöver stöd och få prata med någon så kan de vända sig till 

barnhälsovården. Vid besök ska då andra orsaker till skriken utredas. De gånger vård bör 

sökas är när barnet skriker en stor del av dygnet och det inte går att trösta, om det är slött 

och inte vill äta och/eller om det skriker i omgångar. Hjälp söks då på akutmottagningen.  

 

Enligt Lindberg (2012, ss. 333-334) får ca 10-25 procent av alla spädbarn kolik och 

symtomen kommer från ca en veckas ålder och varar vanligtvis tills de är ungefär fyra 

månader. Förekomsten är densamma hos ammande barn så väl som de som endast får 

modersmjölksersättning. Barnet är ofta gasigt med spänd buk och kräks ofta i samband 

med rapning. Många av barnen äter ofta med stor aptit och verkar ha ett stort behov av 

att suga på bröstet/flaskan. När barnet suger frisätts olika hormoner bland annat oxytocin 

som har en lugnande och smärtstillande effekt på barnet vilket troligen är orsaken till det 

stora sugbehovet. För att sätta diagnosen kolik tas anamnes och utesluter andra orsaker 

till att barnet skriker. Detta kan vara till exempel komjölksallergi, infektioner eller bråck. 

Orsaken till kolik är inte klarlagd ännu och det finns många teorier på ämnet, men de tre 

viktigaste genom åren har varit: Problematik med matsmältningsorgan, att samspelet 

mellan mor och barn är otillräcklig och allergi mot födoämnen. Teorin angående 

samspelet mellan mor och barn är att föräldrarnas stress och ångest över att de inte kan 

handskas med alla faktorerna kring barnet kan skapa skriken och koliken. Detta är dock 

svårt att fastställa vetenskapligt, emellertid har en kontrollerad studie visat att även om 

man bär barnet mer, lindrar det inte skrikandet och har därför ingen effekt på barn med 

kolik. Med allergiteorin mot födoämnen har det visats att uppemot 25 procent av barn 

med kolik även lider av allergi mot komjölksprotein. Detta syns både hos barn som får 

modersmjölksersättning och hos de som ammas då vassleprotein (från komjölk) går över 

till modersmjölken. Undersökningar har visat att tarmarna och gallblåsan är påverkade 

vid kolik, utan att veta vad det beror på vilket är den tredje teorin, den gastrointestinala 

(Lindberg 2012, ss. 333-334). Nya studier tyder även på att om modern röker under 
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graviditeten och/eller efter förlossningen ökar det risken för spädbarnskolik (Shenassa & 

Brown 2004). 

 

(Har flyttat stycket) För barn med mild kolik kan det hjälpa att ändra rutinerna vid 

matning såsom att pausa under matningen så de inte äter för fort och att försöka få dem 

att rapa för att minska mängden gaser. Fungerar inte detta är nästa steg att utesluta 

komjölksprotein. Mamman som ammar får äta strikt komjölksproteinfri kost i 5 dagar 

och de barn som flaskmatas får ersättning utskrivet som är fri från komjölk. Hjälper inte 

detta utvärderar de övrig kostfrån modern samt att det finns ett läkemedel som heter 

dicykloverinklorid. Detta undviks i den mån det går då den kan ha allvarliga 

biverkningar såsom apné hos barnet. Det finns även alternativa behandlingsmetoder 

såsom kiropraktor och akupunktur, men det finns ännu inget bra vetenskapligt underlag 

till/för att det fungerar (Lindberg 2012, ss. 333-334).   

Distriktssköterskans roll 

(Har flyttat stycket) Distriktssköterskan som arbetar inom vården och möter personer 

dagligen i sitt yrke måste ha en öppenhet i sin roll. Detta genom att visa en vilja till att 

förstå personens livsvärld. Distriktssköterskan måste lyssna på, höra och se den personen 

som man träffar i just det mötet och för att kunna göra det måste man träna på att 

kontrollera den förförståelsen man redan besitter (Ekebergh 2015, s. 70). (Flyttat 

stycket) Om vårdaren inte möter föräldrarna eller till och med kränker dem i mötet, kan 

det skapa ett vårdlidande. Risken är stor att föräldrarnas, eller patienternas som Arman 

(2015, s.43-44) uttrycker det, värdighet kränks om vårdaren inte tror på föräldrarna eller 

om de inte tas på allvar. Det kan även skapa en känsla av maktlöshet hos föräldrarna och 

väntan på att få hjälp leder till en osäkerhet på om eller när de ska få hjälp. De saknar 

möjligheten att påverka sin eller i detta fallet barnets vård vilket gör att de inte känner 

sig delaktiga. Kolik är något som har stor påverkan på familjen samtidigt som det är 

smärtsamt för barnet som lider av det. Vården skall därför inte vifta bort det och säga att 

det inte är någon fara och att det går över utan det är enligt Lindberg (2012, ss. 333-334) 

viktig att man som vårdare stöttar familjen och försöker ge så mycket tips och råd som 

det finns på ämnet. Enligt Eriksson (2014, ss. 55-56) är vårdrelationen kärnan i 

vårdprocessen och för att få den mest gynnsamma kunskapen om patienten är det viktigt 

att skapa en trygg och djup relation mellan patient och vårdgivare. Om en god vårdande 

relation inte existerar består endast vårdprocessen av ett antal uppgifter som skall 

utföras. 

 

Distriktssköterskor bör se till begreppet hållbar utveckling i sitt arbete och detta begrepp 

är indelat i tre olika dimensioner: den ekonomiska, den ekologiska och den sociala 

dimensionen. För problematiken som tas upp i denna uppsats är den sociala dimensionen 

central. Några av de viktiga grunderna i den sociala dimensionen är delaktighet och 

trygghet. Känner inte människan att detta uppfylls bryter man i grund mot de mänskliga 

rättigheterna och människans grundläggande behov (Wramner Pellmer, Wramner & 

Wramner 2017, ss. 224-226).   
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Tidigare forskning om föräldrars upplevelser om att ha ett barn med 

kolik 

I en studie av Cirgin Ellett och Swenson (2004) framgår vikten av råd från vårdgivarna 

till föräldrarna. För många var hjälp av vänner och familj en viktig del. Att kunna lämna 

över barnet bara någon timme eller två för att föräldern ska kunna få “andas” och samla 

nya krafter. Studien visar att det många gånger är modern som har barnet större delen av 

tiden då partnern jobbar på ett eller två jobb. Flera mödrar upplevde också skuldkänslor 

för att de väckte partnern mitt i natten även om de skulle upp till jobbet för att modern 

behövde avlastningen. En moder i studien önskade att vården hade gett mer information 

om kolik innan eller i samband med födseln på sjukhuset, speciellt till de föräldrar som 

får sitt första barn. Flera föräldrar nämnde även frustrationen över vården när de får höra 

att “det finns inget vi kan göra” och “det går över”. De vill få någon form av hjälp i sin 

hjälplöshet som föräldrar till ett barn med kolik. Studien visade även vikten av att vården 

har ett kontinuerligt stöd till föräldrarna. Några föräldrar berättade att på grund av 

bristen på råd från vården tog de till drastiska åtgärder i sin desperation. En vän till dem 

rekommenderade att tillsätta läkemedel i flaskan med ersättning vilket de testade och 

fick barnet att sova. De gjorde dock aldrig det mer på grund av samvetskval och 

upplever att de kanske inte gjort det alls om de haft ett bättre stöd från vården. En annan 

mamma berättar att de beställde homeopatiska läkemedel efter tips från en vän. Det 

hjälpte bara korta stunder och endast ibland, men hon fortsätta använda det då hon var 

desperat. Cox och Roos (2008) skriver att mammor i deras undersökning kände att 

vårdpersonalen ibland avvisade deras oro och inte var tillräckligt stöttande. Trots att 

barnet gick ner i vikt och inte hade ett bra sug på bröstet skickades mamman och barnet 

hem vilket skapade mer oro. De var även frustrerade över att trots all teknologi idag så 

har man inte kunnat hitta ett botemedel mot kolik. Mammorna i studien beskriver hur det 

stödet de fick av partnern och familj var ovärderligt. Några av mammorna beskrev att 

deras egna mammor blev oroliga av att se dotterns oro och att de kände att de förlorade 

mammarollen.   

 

En studie av Landgren och Hallström (2010) har kommit fram till liknande resultat. 

Många av föräldrarna beskriver att det var som att leva i en tunnel men att de inte såg 

slutet av den då de inte vet hur länge barnets kolik varar. Därför känns varje skrik som 

en evighet samtidigt som tålamodet tryter då de själva inte får tillräckligt med sömn och 

vila. Föräldrarna oroade sig för att barnet skrek och de inte visste vad de kunde göra för 

att lindra det samtidigt som de var oroliga när barnet inte skrek och undrade när de 

skulle börja skrika igen. Koliken hade även en stor påverkan på föräldrarnas 

förhållanden då båda var trötta och utmattade. Samtidigt mådde föräldrarna väldigt 

dåligt då de visste att barnet skrek för att det hade ont och inte för att de till exempel var 

hungriga eller behövde byta blöja. En mamma beskriver att när han (sonen) har ont så 

har hon ont och det värker i hennes hjärta och själ. Hon hade gärna tagit över sonens 

smärta för att han skulle slippa lida. Många beskrev att de kände sig skamsna och som 

dåliga föräldrar då de inte kunde trösta sitt barn. Trots alla negativa delar kunde ändå 

många föräldrar se ljuset i tunneln när de accepterat att barnet har kolik och att det är 

något tillfälligt som går över. Även under tiden som barnet hade kolik kunde de knyta an 

med sitt barn och ge den all kärlek de hade möjlighet att ge. Om de kunde planera sina 

dagar så att de kunde få slappna av och vila på eftermiddagen och på så vis samla energi 

innan kolikskriken började, kände de att de hade mer ork att hantera skriken. 
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PROBLEMFORMULERING 
Kolik innebär att barnet skriker till följd av magsmärta där man ännu inte vet helt vad 

som är orsaken och varför just vissa barn drabbas. Tidigare forskning visar att det är av 

stor vikt för föräldrarna att de får ett gott stöd från vården under den period som barnet 

har kolik. Det saknas dock aktuella studier kring just hur föräldrarna till ett barn med 

kolik upplever kontakten med vården, därför fokuseras detta arbete på just föräldrars 

upplevelser. Studien kan ligga till grund för att distriktssköterskan som jobbar inom 

barnhälsovården på bästa sätt ska kunna möta föräldrar som har ett barn med kolik. 

Genom att göra det skapar man ett bra band med föräldrarna till barnet som 

distriktssköterskan ska följa under flera års tid samtidigt som föräldrarna upplever att de 

får det stödet de behöver.  

SYFTE 
Syftet med denna studie var att beskriva föräldrars upplevelser när deras barn har kolik 

och kontakten med barnhälsovården.  

METOD 

Studiedesign 

Det här arbetet är en intervjustudie med innehållsanalys som analysmetod. Här används 

en kvalitativ ansats genom semistrukturerade intervjufrågor som analyseras med en 

induktiv analys. Genom att använda en induktiv innehållsanalys skapar man teman och 

koder under tiden transkriberingarna gås igenom, de olika koderna har alltså ej valts i 

förväg (Elo & Kyngäs 2007). Valet av just denna typ av forskningsmetod användes för 

att få reda på de äkta känslorna och upplevelserna hos föräldrar vars barn har kolik och 

deras kontakt med vården. Genom att då använda sig av denna typ av forskningsmetod 

nås ett djup i vad föräldrarna har upplevt under kolikperoioden. När en induktiv analys 

används tillåts materialet tala genom att hitta mönstret i texten (Elo & Kyngäs 2007).  

Deltagare 

Brinkmann och Kvale (2015, s 193) beskriver en bra informant som vältalig, motiverad, 

ärlig, håller sig till ämnet och ger en bra redogörelse för deras livssituation med mera. 

Därför var det viktigt att urvalet bestod av föräldrar med egen erfarenhet av det fenomen 

som står i fokus, nämligen att vara förälder till ett barn med kolik. Initialt skickades det 

ut en förfrågan till administratörer i två olika facebookgrupper där det bads om tillåtelse 

att skriva ett inlägg och fråga om någon av deras medlemmar skulle kunna tänka sig att 

ställa upp på en intervju. I en av grupperna gavs tillåtelse till undersökningen direkt. Den 

andra gruppen tillät inte undersökningar men de tipsade om en annan grupp där de 

godkände den aktuella studiens förfrågan. I dessa två grupper (“Liten och stor” och 

“Kolikbarn stödgrupp”) skrevs det ett inlägg där förklaring gavs till förfrågan om 

deltagande i intervjun och vilka inklusionskriterier som gällde för ett deltagande. Alla 

informanter kom till slut ifrån samma facebookgrupp.  

 

Inklusionskriterierna var att barnet ska ha haft koliken för inte längre än ett år sedan och 

att de ska ha möjlighet att göra intervjun över videosamtal. Inledningsvis var det åtta 
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stycken personer som var intresserade i att ställa upp på att intervjuas och av dessa var 

det en som inte svarade vid planering av bokning av tider för intervjun samt att det var 

en som var bortrest under den tiden som intervjuerna skulle utföras. Alltså blev det totalt 

sex stycken personer som intervjuades till studien. Alla var kvinnor i åldrarna mellan 28 

och 39 år och bodde i totalt fem olika län i landet. När det gäller utbildning var de 

studerande, hade gymnasial yrkesutbildning eller var högskole-/universitetsutbildade. En 

mamma hade sin vårdkontakt genom en privat vårdcentral medan de övriga hade sin via 

en landstingsdriven vårdcentral. För en mamma var det andra barnet medan för de övrig 

mammorna var det första barnet.  Koliken började när barnen var mellan 1 dygn och 3,5 

vecka och varade mellan att barnen var 3 och 4,5 månad. Alla barnen helammades från 

födseln dock var det ett barn som fick mjölkfri ersättning från det var två månader. 

Datainsamling 

Datainsamlingen utfördes genom semistrukturerade intervjuer. Informanterna 

informerades genom ett meddelande på Messenger (privat meddelande via facebook) där 

det bifogades det förberedda informationsformuläret (Bilaga I) och en ytterligare 

förklaring av att intervjun kommer att kretsa kring deras upplevelser av vården när deras 

barn hade kolik. Ett förtydligande gjordes även att intervjun kommer att ske digitalt via 

videosamtal och att intervjuerna skulle ta ungefär 30-45 min. Här informerades även om 

att ljudet från intervjun kommer att spelas in och sparas tills uppsatsen är godkänd och 

kommer därefter att raderas tillsammans med alla övriga uppgifter samt anteckningar 

som har samlades in inför intervjuerna. Detta för att intervjuaren skall kunna fokusera på 

ämnet och vad som framkommit och att det på så vis inte går någon information förlorad 

(Brinkmann & Kvale 2015, ss. 204-206). Intervjuguiden presenteras i Bilaga II. Den 

informant som inte gick att få tag på skrevs det både ett privat meddelande till samt ett 

meddelande i det ursprungliga inlägget som påminnelse men hon hörde inte av sig igen. 

En informant var bortrest och kunde inte svara på frågorna förrän efter den tid som hade 

reserverat till att utföra intervjuerna. Efter genomgång av informationen som 

framkommit av de utförda intervjuerna bedömdes det finnas tillräckligt med material för 

att slutföra studien. Intervjuerna utfördes via videosamtal på Messenger där ljudet 

spelades in. Efter att frågorna var över ställdes frågan om det var något de ville tillägga, 

samt de informerades återigen om att de senare kan läsa resultatet av studien när det 

publiceras på DIVA. Intervjuerna varade mellan ca 12-25 minuter.  

Dataanalys 

När alla intervjuer var utförda lyssnades de igenom och i samband med det 

transkriberades de ordagrant. Genom att transkribera intervjuerna görs de mer 

tillgängliga och möjligheten ökar att närmare kunna analysera det som sades i intervjun 

(Brinkmann & Kvale 2015, ss. 206-207). För att få fram så mycket information som 

möjligt kodades intervjuerna genom att först läsa igenom dem ett par gånger och 

meningar som svarade mot syftet identifierades. Därefter delades meningar av betydelse 

för uppsatsen in i olika färger efter vad som upplevdes hörda ihop. Därefter döptes dessa 

färger (koder) till något som bedömdes passa in på just de meningarna i den färgen. 

Färgerna användes för att lättare kunna särskilja olika känslor och upplevelser vilket 

resulterade i tretton olika färger, exempelvis var röd färg lika med ensamhet och ljusblå 

var lika med upplevelsen av stöd. Koderna kunde sedan grupperas in i tre olika 

huvudkategorier som kommer att presenteras i resultatet. Dessa tre huvudrubriker har 
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totalt åtta stycken underkategorier. I underkategorierna presenteras resultatet av analysen 

vilken kompletteras och förstärks med citat från informanterna. Informanterna benämner 

distriktssköterskan/sjuksköterskan i barnhälsovården som “sköterskan” (Elo & Kyngäs 

2007).    

Etiska överväganden 

Studien har följt de fyra huvudkraven vid forskning (Codex-regler och riktlinjer för 

forskning 1990): informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Informationen som samlats in från deltagarna har hanterats etiskt 

genom utdelning av information inför intervjun (Bilaga I). I informationsbrevet står det 

även skrivet att genom att delta i intervjun ger dem sitt samtycke och att deltagande är 

frivilligt. De kan när som helst avbryta sitt deltagande i intervjun om de inte är bekväma 

med frågorna.  Informanterna har flertalet gånger informerats om att intervjun är 

konfidentiell och nämner de namnen på någon person under intervjun eller namnen på 

specifika sjukhus/vårdcentraler så har det inte nämnts i varken uppsatsen eller i 

transkribering av dokumentet. För att hålla isär informanterna i resultatet har de tilldelats 

ett nummer där informant nummer 1 är den som intervjuades först och informant 

nummer 6 är den som intervjuades sist. Det är även det numret som de fått när de olika 

ljudfilerna namngivits ifall de skulle behöva kontrolleras senare av någon utomstående 

finns inte deras namn angivet. Vid samtal med handledaren för studien och även i denna 

uppsats har det endast nämnts numret på informanten och inte vad personen i fråga heter 

vilket har säkerställt anonymiteten i undersökningen. De olika deltagarna har inte heller 

fått reda på varandras nummer utan det är endast intervjuaren som har vetskap om den 

informationen och det kommer att raderas när denna uppsats är godkänd. Uppgifterna 

som samlas in under studiens gång kommer endast nyttjas till denna studie och allt 

insamlat material kommer därför att raderas när uppsatsen är godkänd för att säkerställa 

detta. Då författaren har en förförståelse om ämnet tas detta med i beaktning vid 

intervjun och vid analysen. Informanterna fick ej reda på författarens förförståelse innan 

intervjun, detta för att minska risken att det påverkade svaren informanterna gav på 

frågorna de fick.      

RESULTAT 
Här nedan i Tabell 1 presenteras de tre huvudkategorierna och åtta underkategorierna som 

resultatet består av. 
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Tabell 1 

Huvudkategori Underkategori 

Att bli tagen på allvar - Att bli lyssnad på 

- Att bli bekräftad  

- Att bli trodd på 

Att ingå i ett sammanhang - Upplevelsen av att känna samvaro 

med andra  

- Att få stöd 

Att känna tillit till vården - Att få/att ha behov av tips och råd 

- Önskan om att känna sig 

förberedd 

- Att uppleva (o)kunskap 

  

Att bli tagen på allvar 

Att bli tagen på allvar handlar om föräldrarnas upplevelser av hur vården hanterar deras 

tankar, funderingar och oro då deras barn har kolik. Många av föräldrarna har haft 

liknande upplevelser som grundar sig i att bli tagen på allvar. Till att bli tagen på allvar 

hör underkategorierna: att bli lyssnad på, att bli bekräftad och att bli trodd på.  

Att bli lyssnad på  

Att bli lyssnad på framstår som viktigt för föräldrarna. Flera av föräldrarna uttrycker sin 

frustration över att främst sköterskan på barnhälsovården inte lyssnade på dem. De 

beskriver att de inte kände att sköterskan tog dem på allvar. Den föräldern som hade fått 

sitt andra barn tyckte det var mycket frustrerande då de ändå hade fått ett friskt barn 

tidigare och därför kände att de visste hur bebisar brukar bete sig och skrika.  

 

“[...] det tog ganska lång tid innan vi fick hjälp med det och det var ändå 

vårt andra barn och de tog det inte riktigt på allvar utan viftade bort det 

lite.” (Informant nummer 1) 

 

De upplevde att sköterskan inte lade ner någon tid på att prata om det och att det tog 

lång tid innan de fick hjälp. Att det tog lång tid innan de fick någon hjälp har flera av 

föräldrarna sagt. Antingen har detta berott på att de upplever att sköterskan inte lyssnat 

på vad de har att säga och på så sätt inte tagit dem på allvar eller så har de blivit skickade 

på remiss till läkare eller som i en informants fall till en psykolog. Väl där fick de inte 

hjälp eller så skrevs remissen inte med tanke på koliken utan på grund av andra orsaker.   

 

“Jag trodde ju att det var för att vi skulle lära oss att hantera koliken och 

sömnlösheten och allt det här men det var inte därför vi blev skickade till 

psykolog. Vi blev skickade till en psykolog för att bli starkare som ett par, 

det var alltså parterapi.” (Informant nummer 4)  
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Informanten tyckte inte det var negativt med parterapi, men det var inte det som de 

uttryckte att de behövde eller ville ha. Sköterskan lyssnade inte på vad de önskade. Den 

vårdkontakt som de flesta var nöjda med och som de uppfattade lyssnade på dem var 

läkaren de kom i kontakt med via barnmottagningen på deras respektive sjukhus. Alltså 

inte läkaren som var kopplad till barnhälsovården.  

 

“[...] den läkaren har ju ändå varit mer förstående och hon har ju direkt 

sagt att det är kolik och att det kan hålla på längre. Så där fick vi mer 

samtidigt som hon var mer att det går ju inte att göra så mycket eller så men 

hon har varit mycket mer förstående.” (Informant nummer 5) 

 

Även om läkaren inte kunde ge dem mycket råd så var de ändå nöjda med henne då hon 

lyssnade på vad de hade att säga. En informant som hade en positiv upplevelse av 

vården kände att deras sköterska var mycket lyhörd och erbjöd att föräldrarna skulle få 

gå med i en stödgrupp som anordnades via barnhälsovården vilket de var mycket nöjda 

med.   

Att bli bekräftad 

En stor del av att som förälder bli bekräftad i sin situation ligger i att de får en “diagnos” 

eller att någon i vården uttryckligen säger att det är kolik som är problemet. Denna 

“diagnos” sattes för många föräldrar av en läkare på barnmottagningen, inte genom 

barnhälsovården. Det var även två informanter som fick det bekräftat av akupunktören 

som de gick till i samband med barnets besvär.  

 

“När vi kom till akupunktören och hon, alltså [barnets namn] min dotter, 

skrek och skrek och skrek och skrek och då frågade jag är detta kolik eller 

vad är det för det är ingen som vill säga det ordet framför mig. Ja men det 

är klart det är kolik, och då blev jag också lugn. För då kände jag a men vad 

skönt då finns det ett namn.” (Informant nummer 4) 

 

Efter vad deras akupunktör sa så ville fortfarande inte barnhälsovårdssköterskan (BHV-

sjuksköterska) säga att det var kolik. De informanter som hade en negativ upplevelse av 

barnhälsovården var de som inte fått höra att det var kolik barnet hade. De saknade 

bekräftelsen från sköterskan att det var kolik.  

 

“Hade de bara sagt till mig att hon har kolik. Det är okej att må dåligt. Det 

är jävligt jobbigt så hade jag…, det hade känts bättre.” (Informant nummer 

4) 

 

Flera föräldrar beskriver just den frustrationen över att vården inte ville använda sig av 

ordet kolik och de förstod inte varför. För att för dem så var de ändå tydligt att det var 

just det, det var. Många beskriver att de ej blev bekräftade av vården. De ville bara höra 

att från dem att de förstår att det är jobbigt och att jag märker att ni gör ert bästa. En av 

informanterna säger även det att hon inte förstår varför vården trampar på tå kring ordet 

kolik. Hon undrar varför de inte vill använda sig av just ordet kolik. Av de föräldrar med 

en positiv upplevelse av vården är det just vad de har fått. De upplevde att sköterskan 

eller läkaren såg dem och bekräftade den situation de var i. Sen kanske inte personalen 
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nödvändigtvis kom med råd som kunde lindra för dem och barnet men bara det att de 

upplevde att vården bekräftade deras känslor och upplevelser gjorde det lättare för dem 

att hantera situationen.  

 

“För jag sa det ibland vill man faktiskt bara öppna fönstret och slänga ut 

barnet och det känns så hemskt att man tänker så som förälder och att hon 

sa att ja det är okej att känna och tänka så. Jag kände att hon fanns där för 

en och bekräftade att det var helt normala känslor, det var skönt. Det är jag 

henne evigt tacksam.” (Informant nummer 3)   

 

En mamma berättar att deras sköterska reagerade på en gång och att även om hon inte 

ville sätta “diagnosen” kolik direkt för hon ville utreda att det inte var något annat, 

bekräftade hon och sa att det låter som att det kan vara kolik. Detta var föräldrarna 

mycket nöjda med och de var glada över att det utreddes och att de då kunde släppa 

tanken på om det var något annat istället. En annan informant hade en motsatt 

upplevelse då deras sköterska direkt sa att det var kolik och att det inte finns något som 

vi kan göra åt det. Den mamman hade önskat att vården utredde vidare om vad som 

kunde orsakat koliken. Hon känner ångest idag över att det skulle kunna ha varit något 

annat och att sonen fick lida i onödan.  

 

“Jag hade gärna gjort uteslutningsmetoden. Nej det är inget annat fel därför 

kan vi se att det är kolik. Inte det är vanligt med kolik det måste vara det. 

Det hade gett mycket större trygghet för mig och kunna känna att nu gör jag 

det bästa för mitt barn [...]” (Informant nummer 2) 

Att bli trodd på  

Något annat som fanns som en röd tråd i alla intervjuer är deras upplevelser av att bli 

trodda på av vården. Flertalet av informanterna upplevde dock att de inte blev trodda på 

när de beskrev hur deras barn skrek.  

 

“det jobbigaste var att jag inte kände mig trodd, inte någonstans, och det är 

det jag minns så tydligt fortfarande.” (Informant nummer 4)  

 

Samma informant berättade även att hon läst barnets journal på 1177.se och sett att 

sköterskan skrivit att mamman upplevt att det är kolik. Mamman själv blev mycket 

frustrerad över detta för att som hon själv sa så var det inget hon bara “upplevde” utan 

det var verkligen kolik barnet hade. Hon nämnde också att de fick höra flera gånger att 

det är såhär det är att ha barn och hänvisade till att de var förstagångs föräldrar.  

 

“[...] vi fick ju förklarat för oss att såhär är det att ha barn och förstagångs 

föräldrar upplever det mycket tuffare än de som har fler barn [...]” 

(Informant nummer 4) 

 

En annan förälder däremot beskriver att de upplevde att deras sköterska trodde på dem 

från början även om barnet bara var en vecka. Hon hörde på skriket från barnet att det 

inte var ett normalt skrik och trodde direkt på föräldrarnas påståenden och startade en 

utredningsplan. Dock trodde barnhälsovårds-läkaren (BHV-läkaren) inte på varken 

föräldrarna eller sköterskan utan ifrågasatte allt. Tack vare att föräldrarna hade en sådan 
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respekt för sin sköterska då hon hjälpt dem innan så ifrågasatte de inte hennes 

kompetens eftersom sköterskan bekräftat dem tidigare.   

 

De föräldrar som haft en positiv upplevelse berättar om att när ens sköterska eller läkare 

tar en på allvar är det så skönt. En informant berättar att det var så skönt att förstå att 

sköterskan trodde på en.  

 

“[sköterskan] tog en på allvar och liksom sa att jag förstår att det är 

jobbigt.” (Informant nummer 3) 

 

En av informanterna hade genom egen informationssökning uteslutit saker från kosten 

med mera, innan de fick kontakt med en läkare på barnmottagningen. Den läkaren 

trodde på dem och att de redan försökt göra det de kan och satte därför diagnosen kolik 

direkt på plats vilket skapade ett lugn och en trygghet hos föräldrarna. För en annan 

förälder hade det en lugnande effekt bara att sköterskan ordnade med en remiss till 

läkare på barnmottagningen för utredning.  

 

“[...] var så fruktansvärt skönt bara hon sa att jag bokar in dig här på tisdag 

till barnläkaren kändes så skönt. Det var som att det var ett ljus i slutet på 

tunneln så när han skrek den natten efter den bokningen var det bara... det 

kommer bli bättre. Så bara någon tog en på allvar och inte bara äh små 

barn skriker. ” (Informant nummer 3)    

Att ingå i ett sammanhang 

Att ingå i ett sammanhang handlar om att föräldrarna önskar att känna sig som en del av 

sin omgivning och att känna sig stöttade i deras roll som föräldrar. Till att ingå i ett 

sammanhang ingår underkategorierna: Upplevelsen av att känna samvaro med andra och 

att få stöd.  

Upplevelsen av att känna samvaro med andra  

Något som alla informanter beskrev i olika former var känslan av ensamhet. Majoriteten 

av föräldrarna som intervjuades hade vänner och familj som inte varit med om det här 

med kolik själva. En mamma beskriver att hon kände sig mycket isolerad och ensam till 

slut. Vännerna kom inte på besök för att de inte orkade med skriken samt var även inte 

hennes partner närvarande på det viset som hon hade önskat i den utsatta situationen hon 

befann sig i.  

 

“[...] jag var jätteensam i det för det var ingen som ens orkade komma hem 

till oss till sist och orkade höra det eller avlasta och hjälpa till. Min sambo 

var inte heller riktigt närvarande så jag var ju själv med kolik-bebisen och 

3-åringen. Så det var nog… jag saknar förståelse från min omgivning om 

hur jobbigt det faktiskt var just då.” (Informant nummer 1) 

  

För en del föräldrar saknades även stöd från familjen, och de fick höra att det är så här 

att ha barn och att det bara är att handskas med det. Något som många nämner har hjälpt 

dem i sin ensamhet är de stödgrupper som finns tillgängliga på sociala medier. Genom 

att läsa och skriva i dessa grupper kände de sig inte lika ensamma och utsatta utan de 

kunde känna att det fanns andra som genomgår samma saker just nu som dem själva.  
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“Ibland går man där mitt i natten och känner är det någon annan vaken som 

har samma helvete som jag har och bara känna att man inte är ensam det 

hjälper faktiskt. Jag tror att det hjälper så man inte blir galen.” (Informant 

nummer 3) 

 

De saknade dock att ha någon att reflektera och diskutera med och som nämnts tidigare 

så har flera av informanterna inte fått något stöd av vänner och familj. De hade ingen 

som kunde hjälpa dem och avlasta dem.. Medan några hade vänner eller föräldrar som 

kom besök och tog barnet ett par timmar bara för att de skulle få sova en stund. I brist på 

stöd från nära eller anhöriga så är behovet av stöd från sköterskan ännu viktigare. 

 

“[...] det har nog varit min mamma som varit fysiskt där när det var som 

jobbigast och tagit honom ett par timmar så utan henne hade det nog inte 

gått.” (Informant nummer 3).  

 

En mamma nämner att även om hon kände att hon kunde ringa sin sköterska när hon 

behövde prata eller att hon kunde pratat med sin partner, så var det ändå skönt att prata 

med andra personer som man inte har en tidigare relation till. Då fungerade dessa 

stödgrupper mycket bra. De tyckte det var skönt att prata i grupperna när de känner att 

hela världens skall kollapsa. En av informanterna fick ett erbjudande av sin BHV-

sjuksköterska att gå med i en stödgrupp som hölls på vårdcentralen, men de tackade 

dock nej till detta på grund av att de vid erbjudandet var tidigt inne i kolikperioden och 

inte kände behov av det ännu.  

Att få stöd 

Att få stöd handlar om betydelsen av stöd från barnhälsovården, ett stöd som vissa 

upplevde saknades. Flertalet av föräldrarna upplever att trots att de inte fick någon 

bekräftelse i frågan om att deras barn hade kolik från vården så uppmanade ändå 

sköterskan till att de skulle ringa om de hade några tankar eller funderingar. För flera av 

föräldrar så ringde sköterskan upp dem en gång i vecka bara för att höra hur de mådde 

vilket uppskattades och de upplevde då sköterskan som omtänksam på det sättet, även 

om de inte fick stöd i övrigt gällande koliken.  

 

En mamma berättade att de hade fem olika sköterskor på barnhälsovården innan barnet 

var tre månader gammalt. Majoriteten av dessa sköterskor var ej förberedda inför deras 

besök. På grund av detta upplevde hon att de inte fick det stödet som de önskat från 

vården.  

 

“Och i och med att vi hade så otroligt många BHV-sköterskor var det ju 

alltid att… ja men börja om från början. I början är man ju ändå på ganska 

täta kontroller men lite det här att oj oj gud o första gången man träffas, åh 

vad heter han, oj hur långt var det och juste hur gör man med den här 

datorn och det här är ett annat system än där jag brukar jobba [...]” 

(Informant nummer 2) 
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En informant fick höra av vården att “det inte var så farligt” men det var inte alls så som 

föräldern kände, för hon tyckte det var mycket jobbigt att ha ett barn med kolik vilket 

gjorde att hon kände att hon inte fick stöd i sin situation.   

 

“[...] äh men det där är inte så farligt… aa… det kan ju vara lite jobbigt. 

Lite på den nivån medan vi upplevde att det var betydligt mer än lite jobbigt. 

Så och att det var väldigt svårt att få [...]” (Informant nummer 2) 

 

Ett av de största stöden eller största för vissa av informanterna var Internet och sociala 

medier. Detta gällde främst de som inte hade något stöd från varken barnhälsovården 

eller från personer i sin närhet. De kunde få prata av sig och upplevde att de fick stöd av 

personerna som var i samma situation som dem.  

 

En av mammorna som upplevde positivt stöd från vården, berättar att sköterskan ofta 

stämde av med dem som föräldrar. Dels med henne som mamma och med hennes sambo 

som pappa. Hon beskriver att det är först efteråt som de kom fram till hur mycket det har 

betytt för dem. Sköterskan frågade flera gånger angående deras behov av avlastning och 

om hur de mådde.  

 

“[...] man är ju väldigt ansträngd i sin relation till varandra eftersom 

frustrationen blir så pass stor och man kan ju inte ta ut det på barnet så man 

tar ju nästan ut det på varandra och där stämde hon ju verkligen av med mig 

som mamma och med min sambo som pappa hur det funkade för oss att ta 

hand om ett barn med kolik. Det förstod man i efterhand hur viktigt det var.” 

(Informant nummer 6)   

 

Någon tar även upp att det kan vara en sådan skillnad mellan vilken sköterska som man 

har på barnhälsovården och vilken hjälp man får. Hennes vän som också hade ett barn 

med kolik hade en mycket negativ upplevelse med sin sköterska och de bor i samma stad 

men har olika sköterskor inom barnhälsovården. Informanten tycker att det är hemskt att 

det ska skilja så mycket på stödet från vården man får bara för att man har olika 

sköterskor.  

Att känna tillit till vården 

Att känna tillit till vården handlar om föräldrarnas upplevelser av att få information och 

om kunskapen hos vårdgivaren. Till att känna tillit till vården ingår underrubrikerna: att 

få/att ha behov av tips och råd, önskan om att känna sig förberedd och att uppleva 

(o)kunskap. 

Att få/att ha behov av tips och råd 

De flesta föräldrarna upplevde att de hade önskat mer råd och tips från vården, även om 

flera läkare bekräftade att det var kolik hade de inte många tips eller råd att ge vilket 

skapade frustration hos föräldrarna. Många av de som de träffade bland vårdpersonalen 

sa bara att det skulle gå över och att det bara är att vänta ut det. Det enda rådet som de 

flesta hade var att utesluta mjölkprotein från mammans kost då alla barn helammades 

från början.  
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“Vi fick egentligen veta att det kunde vara mjölkprotein-allergi. Så vi körde 

mjölkproteinfri kost eller jag gjorde ju det eftersom jag ammade men det 

slutade ju inte utan det fortsatte ju bara och då fick vi tipset att akupunktur 

kunde hjälpa då och då åkte vi dit.” (Informant nummer 4) 

   

Några av informanterna har fått hjälp av läkare via barnmottagningen som råd och tips, 

såsom att utesluta vissa saker ur kosten, men det var inte mycket som hjälpte. En av 

mammorna fick mycket hjälp med olika undersökningar, vilket åtminstone fick henne att 

inte oroa sig för att det kan vara något annat än kolik.  

 

De flesta råden som mammorna fick kom från sociala medier. Bara genom att läsa vad 

andra skrivit eller få skriva inlägg själv och fråga andra om tips gav dem mer än vad 

vården gjorde. Via stödgrupper på bland annat Facebook fick en mamma höra talas om 

något som heter kolikhjälpen i Göteborg, där de senare fick mycket tips via mail. Dessa 

tips tycker mamman kunde ha kommit från hennes BHV-sköterska, i alla fall tips om att 

kontakta den nämnda kliniken.  

 

“Så och sen var det många som sa att det finns någonting i Göteborg som 

heter kolikhjälpen och sånna grejer har man fått hitta själv och där fick jag 

också mycket när jag skrev och mailade med dem och dem har ni testat detta 

och detta. Mycket som jag tycker att BVC här hade kunnat tipsa om också.” 

(Informant nummer 5)  

  

En av mammorna som hade en positiv upplevelse av vården berättade att sköterskan i 

barnhälsovården gav tips och råd som inte var de vanliga råden som man brukar få eller 

som man kan läsa sig till på nätet. Hon fick därför uppfattningen av att sköterskan hade 

egen erfarenhet av kolik.  

 

“[...] sen delade hon inte med sig av om hon hade egna erfarenheter men de 

tips som hon gav har man reflekterat över när man pratat med andra 

föräldrar att det känns som om hon nog hade egen erfarenhet. För även hur 

vi rent fysiskt kunde avhjälpa hans problem kändes...ja hon hade väldigt bra 

tips som ingen annan hade fått helt enkelt.” (Informant nummer 6) 

Önskan om att känna sig förberedd 

Majoriteten av mammorna önskar att de var mer förberedda på vad som eventuellt kunde 

ske redan när de var gravida. De förklarar att genom att vara mer mentalt förberedda 

känner de att de kanske kunnat hantera det bättre. En mamma föreslog om att få prata 

med en som gått igenom det för att på så sätt bli mer förberedd.  

 

“[...] man skulle velat varit mer förberedd på hur det faktiskt är kanske att 

det fanns… att man kunde fått prata med någon som gått igenom samma 

redan under graviditeten och varit lite mer mentalt förberedd på det.” 

(Informant nummer 1) 

 

En annan förälder hade önskat mer information om “att ha barn” när de är gravida. I de 

grupper som de träffades i under graviditeten på mödravårdscentralen fick de endast lära 

sig om graviditeten och förlossningen och ingenting om att ha barn.  



14 

 

 

“Generellt önskar jag att jag hade fått mer information om att ha barn 

under graviditeten för att i vår... nu varierar det säkert enormt men i den 

föräldragrupp vi träffades i var vi sex par som träffades sex gånger. Vi 

pratade inte någonting om tiden efter förlossningen mer än att det kommer 

ni ha när ni har föräldragrupper. Ni är inte mottagliga för att kolla på det 

nu.” (Informant nummer 2) 

 

Hon var frustrerad över att vården sa så, då hon gör en hel del beräkningar i sitt yrke och 

att bara för hon är gravid betyder det inte att hon inte kan ta till sig information. Hon fick 

även höra att de kommer få informationen om att ha barn i föräldragrupperna genom 

barnhälsovården, sen men på grund av resursbrist på deras vårdcentral blev det aldrig 

någon föräldragrupp. En annan mamma berättar att även hon hade önskat informationen 

tidigare. Hon hade hört talas om kolik innan hon fick barn men inte den verkliga 

innebörden av att barnet har kolik.  

 

“Jag tror att man hade behövt veta mer om det på det här MVC innan. Det 

man förbereds på bara är det här med förlossning och ingenting annat. Så 

där hade man ju kunnat få veta lite mer vad som kan hända efteråt också. 

Det hade jag tycket att för när det är första. Nu visste jag ju vad det var men 

inte innebörden av det.” (Informant nummer 5)  

Att uppleva (o)kunskap 

Genomgående i alla intervjuer var känslan av okunskap av/i någon form. Många av 

mammorna upplevde stor okunskap ifrån vården. Det var dels från läkare men främst 

ifrån sköterskorna i barnhälsovården. En del av sköterskorna ansåg inte att man kunde 

göra något åt det/kolik utan att det vara bara att vänta tills det försvann.  

 

“Det känns inte som de knappt vet vad kolik va, min BVC- sköterska. Hon 

hade ju aldrig hört att man kunde göra akupunktur och det kom ju upp 

ganska fort på nätet tycker jag att man kan testa. Men det hade hon aldrig 

ens hört vilket... medans den psykologen jag gick hos visste om det och hon 

är ju inte BVC-sköterska. Så jag tyckte ja dålig koll.” (Informant nummer 5) 

 

Samma mamma beskrev stor okunskap från vården om vad kolik faktiskt är och hur det 

fungerar. Hon fick uppleva okunnighet både från barnhälsovården och från 

sjukvårdsrådgivningen (1177). Hennes ansvariga BHV-sjuksköterska sa att hon bara 

hört talas om att kolik varar i maximalt 12 veckor och sen går det över. Enligt henne 

fanns det inga undantag utan det var alltid så kolik var. Det aktuella barnet i detta fall 

hade kolik som varade i 4,5 månader vilket gjorde att föräldrarna trodde att efter 12 

veckor så måste det vara något annat fel på henne, eftersom skriken inte slutat vilket 

skapade stor oro hos dem.  

 

 

“[...] det hade jag ju önskat att man vetat för till mig sa hon bara vid 12 

veckor går det över och då trodde man ju kanske att det var något annat fel 

på henne eftersom det inte gick över vid 12 veckor liksom. och hon bara jag 
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har aldrig varit med om att någon haft det i 4,5 månad liksom fortfarande” 

(Informant nummer 5) 

 

Sjukvårdsrådgivningen ansåg att det inte var kolik som barnet hade eftersom hon skrek 

på dagen och inte så mycket på kvällen och natten. Detta gjorde föräldrarna mycket 

fundersamma på om de tolkat situationen fel dock hade läkare på barnmottagningen 

bekräftat att det var kolik tidigare. Mamman önskar att vissa yrken i vården hade varit 

mer pålästa. En annan informant berättar att det är hon som fått informera sköterskan om 

kolik då hon inte hade mycket kunskap gällande kolik.  

 

Informanterna nämner även okunskapen som finns hos deras vänner och personer i sin 

omgivning. De uttrycker att de som själva inte varit med om det, förstår inte vad det är. 

Det är stor skillnad på ett skrikigt barn och ett barn med kolik.  

 

“[...] så jag tror att de som inte själva gått igenom det eller varit i kontakt 

med många som har kolikbarn att de inte förstår. Att barn skriker så klart 

men att det är ju skillnad mellan ett vanligt skrikigt spädbarn och ett kolik 

skrikbarn det tror jag att de inte tar på allvar. Det är lite som vanligt 

graviditetsillamående och hyperemesis att det är en bra skillnad mellan dem 

två men de tas inte på allvar.” (Informant nummer 3) 

 

“[...] det är ju det att även andra som inte har haft kolik de vet ju heller inte 

vad det är. De tror att de skriker i typ en timme. Och vi har har fått a men 

det är jobbigt att få barn har vi fått höra mycket. Jag tror inte de förstår hur 

illa det kan vara.” (Informant nummer 5) 

 

En av mammorna uttrycker sin frustration och att hon var väldigt arg på allt. Hon var arg 

på både vården och omgivningen. Hon kände sig mycket illa bemött av alla på grund av 

att de hon mötte ej hade någon kunskap om vad kolik är.  

 

Alla informanter utom en berättar att de känt behovet av att själva söka efter information 

på Internet. Något de tycker känns lite underligt och de önskar att de hade kunnat få 

råden först och främst av vården. En mamma nämner att det inte känns jättebra då det 

finns mycket olika råd på internet och man vet inte vilka som är okej att testa och vilka 

man bör undvika. En annan av informanterna berättar att hon sökt upp informationen 

själv men att hon sedan ringt och frågat vården innan hon testar det för att vara på säkra 

sidan.  

 

“Så det här har vi varit väldigt besvikna och tycker inte vi fått någon hjälp 

egentligen därifrån [från vården]. Det hade man nog önskat att man kunde 

fått på något sätt någon rådgivning asså alla tips allt vi hittat så är det ju vi 

själva som fått leta fram det liksom. Det är väl det man är mest besviken 

över.” (Informant nummer 5) 
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Studiedesignen för detta arbete var kvalitativ innehållsanalys med induktiv inriktning. 

Genom att använda sig av detta möjliggjordes ett djup i analysen av intervjuerna. Hade 

en deduktiv analys använts, där det redan finns förutbestämda kategorier vid analys av 

materialet hade det eventuellt begränsat resultatet i detta avseende (Elo & Kyngäs 2007). 

Då studiens mål var att få reda på föräldrars upplevelser var det därför av stor vikt att 

både djup och variationer kunde fås fram.     

 

Urvalet av informanter till datainsamlingen var relevant för studien som skulle 

genomföras. Resultatet kan överföras till dagens vård då studiens informanter är 

mammor som nyligen upplevt och mött vården i samband med att de själva haft ett barn 

med kolik. Brinkmann och Kvale (2015, s 193) beskriver hur en bra informant bör vara, 

bland annat ska informanten kunna beskriva sin livssituation väl vilket informanterna till 

studien gör.   

  

När det kommer till datainsamlingen som använts i studien var intervjuer en lämplig 

datainsamlingsmetod. Genom att använda intervjuer har djupa och betydelsefulla svar 

framkommit för studien. Då sociala medier har använts för att hitta aktuella informanter 

har ett större upptagningsområde än vad som skulle gått att göra via exempelvis lokala 

barnhälsovårdscentralen eller förekommande stödgrupper, blivit möjligt. Om 

möjligheten hade funnits att avvakta tills den bortresta informanten kunde delta i en 

intervju hade det kunnat ge ytterligare information som var relevant för studien. Alla 

informanterna kom från samma facebookgrupp, “Kolikbarn stödgrupp” vilket kan ha 

påverkat resultatet då det kan tänkas att de personer som sökt sig till den gruppen redan 

upplever ett behov av mer stöd än det de får från barnhälsovården. Detta skulle kunna 

innebära att de redan är negativt inställda till barnhälsovården.  

 

Intervjuerna kan ha påverkats av att de genomfördes via videosamtal. Mötet mellan 

informanten och intervjuaren kanske kunde genomförts ansikte-mot-ansikte vilket 

möjligtvis hade gjort att informanterna öppnade upp sig mer om de tycker det är 

obekvämt att prata framför en kamera. Något annat som skulle kunna ha påverkat 

resultatet är om teknologin hade krånglat. Några av videosamtalen var av något dålig 

kvalitet, tekniskt sett, men detta påverkade som tur var inte ljudupptagningen från 

intervjun och den kunde användas i resultatet. Hade intervjuerna utförts ansikte-mot-

ansikte hade det problemet kunnat undvikas.  

 

I den här studien användes kodning av transkriptionen för att på bästa möjliga sätt få 

fram så mycket information som möjligt från materialet. Genom att använda sig av 

färgkodning vid transkriberingen var det lättare att få fram en “röd tråd” genom 

intervjuerna och på så vis se likheter och skillnader mellan informanternas upplevelser 

(Brinkmann & Kvale 2015, ss. 206-207). Detta var rätt metod för denna typ av studie då 

det var lättare att särskilja de olika huvudkategorierna som identifierades i samtalen. 

Genom att använda en induktiv analys framkom ett tydligt resultat för det valda 

problemområdet i studien.  
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Studien har följt de fyra huvudkraven som är uppförda för att säkerställa att 

forskningsstudier följer etiska riktlinjer (Codex-regler och riktlinjer för forskning 1990). 

Deltagarna fick ett informationsdokument (Bilaga I) skickat till dem digitalt med all 

information de behöver veta inför intervjun. Där finns även information om hur de ger 

sitt samtycke och konfidentialiteten som gäller av materialet som samlas in under 

studiens gång. De informerades samtidigt om vad materialet kommer att användas till. 

Risken när dokumentet skickas digitalt är att det inte går att säkerställa att de sett och 

tagit åt sig informationen som står. Hade krav vid deltagande varit att det skulle skrivits 

under innan intervjun att det varit troligare att de läst informationen. Beslutet att inte 

berätta för informanterna om författarens egna erfarenheter och förförståelse av att ha ett 

barn med kolik upplevs vara berättigat, då informanterna gav beskrivande och 

detaljerade svar på frågorna som ställdes.   

Resultatdiskussion 

Materialet som framkom i studien delades in i tre olika huvudkategorier: att bli tagen på 

allvar, att ingå i ett sammanhang och att känna tillit till vården. Att bli tagen på allvar 

handlar om föräldrarnas önskan av att få bekräftelse från vården och omgivningen att 

deras barn hade kolik. Genom att de inte fick bekräftelse och inte blev tagna på allvar 

skapade det en osäkerhet hos föräldrarna. En osäkerhet över om deras barn togs om hand 

på bästa sätt. De upplevde att de inte blev varken lyssnade på eller trodda när de 

berättade om deras upplevelser och deras misstankar om att det var kolik barnet hade. 

Att ingå i ett sammanhang handlar om att känna sig delaktig i sin omgivning och att få 

stöd från vården. Ett antal av föräldrarna upplevde en stor ensamhet under 

kolikperioden. Det här kan återkopplas till vad Arman (2015, s.43-44) skriver angående 

att föräldrarna känner en maktlöshet av att inte få den hjälp de är i behov av när de vill 

ha det, detta skapar en osäkerhet vilket även den här studien visar. Att känna tillit till 

vården handlar om kunskapen eller okunskapen hos vården och informanternas 

omgivning. När ingen förstod och kunde hjälpa dem skapade det en frustration hos 

föräldrarna. I resultatet har det även framkommit att föräldrarna får leta efter information 

om kolik och möjliga behandlingar själva, då de inte upplever att de kan få hjälp från 

annat håll.  

 

Resultatet som visar betydelsen av Att bli tagen på allvar visar att barnhälsovården på 

flertalet platser i Sverige inte har ett fullgott bemötande till föräldrar med barn som har 

kolik. Ett antal av föräldrarna som intervjuats till studien verkar uppleva en stor 

bristande förståelse från vården. I en studie av Campos, Ribeiro, da Silva och Saparolli 

(2011) där de har intervjuat sjuksköterskor som jobbar med barnhälsovård har 

sköterskorna dock själva uttryckt vikten av att kunna stödja föräldrarna under besöken. 

Att de ska lyssna och stödja föräldrarna så att de delar med sig av sin oro, tvivel och sina 

hemligheter. Det är även viktigt att de kan erbjuda stöd och guidning i alla faser under 

barnets liv. De sköterskor som inte kände att de kunde göra detta på ett tillfredsställande 

sätt sökte efter ny information för att kunna agera bättre vid nästa tillfälle. Det var något 

som framkom i resultatet av denna studie, att föräldrarna ville höra vården säga att de 

förstår deras frustration och oro. Det behöver inte bekräfta diagnosen kolik utan bara att 

de uppmärksammade att de var en jobbig period för dem och att de blev sedda från 

vården. Att bli tagen på allvar handlar om värdighet som skapas genom att personen 

känner att den är delaktig och bekräftad inom vården (Klang Söderkvist 2013, s.65). Den 

kliniska implikationen av detta är vikten av att sköterskan lyssnar och bekräftar 
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föräldrarna i den situation de är i nu. Genom att göra detta skapas en god vårdrelation 

(Eriksson 2014, ss. 55-56). Då alla informanter var mammor fanns inte möjligheten att 

få reda på hur papporna kände eller hur de upplevde mötet med barnhälsovården vilket 

hade varit intressant att ta del av.     

  

Resultatet som presenteras i kategorin Att ingå i ett sammanhang visar vikten av stöd 

från vården men att även betydelsen av att få känna sig delaktig i sin omgivning. De 

föräldrar som inte kände samvaro med andra beskrev en stor ensamhet i sin situation. De 

önskade även att de kunde fått mer stöd i från vården. Detta resultat kan jämföras med 

studien utförd av Cox och Roos (2008) där deras resultat visade att mammorna inte 

upplevde att personalen var tillräckligt stöttande utan “viftade bort” deras oro. Även 

studien av Landgren och Hallström (2010) beskriver ett liknande resultat där föräldrarna 

upplevde att de var i en tunnel och att de inte såg något slut på situationen. Dock var det 

några informanter i denna studie som beskrev att även om de inte fick mycket stöd från 

vården med övriga saker så följde sköterskan upp deras mående genom telefonsamtal 

varje vecka där hen stämde av. Människan önskar starkt att ingå i ett sammanhang och 

om detta skriver Ekebergh (2015, ss. 70-71). När vi ingår i ett sammanhang kan vi samla 

krafter och energi. Är vi utanför ett sammanhang med andra kan vi känna oss ensamma 

och ofta vilsna, vilket är något som flertalet föräldrar i den här studien beskriver. Endast 

en mamma berättade att de fått erbjudande om en stödgrupp på barnhälsovårdscentralen. 

Om fler kliniker kunde erbjuda stödgrupper för föräldrar till barn med kolik skulle 

föräldrarna dels få stöd från vården men även känna en samvaro med andra som är i en 

liknande situation. Detta skapar även ett kontaktnätverk för föräldrarna under koliken 

och efter.    

 

I resultatet i kategorin Att känna tillit till vården var det flera av föräldrarna som önskade 

att det från barnhälsovården hade funnits en struktur på hur man handskas med kolik. 

Som det ser ut idag upplevs det av informanterna som att vården man får beror på vilken 

sköterska man har. Här framkommer det efter intervjuerna att det bör utvecklas någon 

form av behandlingsplan som all barnhälsovård i Sverige följer när de får in ett barn med 

stora magbesvär eller där föräldrarna misstänker kolik. Detta för att på bästa sätt kunna 

hjälpa barnet och stötta föräldrarna som är i den situationen. I Rikshandboken i 

barnhälsovård (2014) finns där ett avsnitt om spädbarnskolik där olika råd till föräldrar 

beskrivs. Det står även att det är viktigt att lyssna till föräldrarna och att de ska ges stöd. 

I efterforskningarna under studiens gång har det varit svårt att hitta tidigare forskning 

angående ämnet som sköterskor och föräldrar har tillgång till. Om vården hade haft 

tillgång till detta hade det underlättat för sköterskor när de bemöter föräldrar vars barn 

har kolik. För att sprida informationen är det viktigt att som sköterska i barnhälsovården 

gå in och titta på denna sida vid kontakten med föräldrar vars barn har spädbarnskolik, 

samt också se över denna och utveckla den mer med till exempel en genomtänkt 

handlingsplan där man går igenom punkter i en viss ordning för att inte missa och 

utesluta något. Flera mammor nämnde önskan av att få mer information från vården 

innan barnet föddes. Detta nämndes även av en mamma i studien av Cirgin Ellett och 

Swenson (2004). I framtiden skulle en möjlighet vara att se över hur man kan ge 

föräldrar information om kolik under graviditeten, men innan nya riktlinjer skapats kan 

en BHV-sjuksköterska komma långt i mötet med föräldrar genom att använda ett 

vårdvetenskapligt förhållningssätt.      
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Genomgående i resultatet av studien har flera av informanterna uttryckt att de inte känt 

sig trygga med stödet och informationen de fått från vården och de har även beskrivit att 

de inte känner en delaktighet med andra i form av att deras vänner och familj inte hade 

någon förståelse för deras situation. Dessa två delar är viktiga delar av den sociala 

dimensionen vilket gör att de mänskliga rättigheterna inte upprätthålls enligt Wramner 

Pellmer, Wramner & Wramner (2017, ss. 224-226).   

SLUTSATSER 
Studien har kommit fram till att föräldrar upplever brister i hur barnhälsovården hanterar 

situationen kring barn med kolik. Flertalet föräldrar känner att vården inte tar dem på 

allvar, att de inte känner sig som en del av ett sammanhang samt att de inte känner tillit 

till vården. Den här studien kan användas till grund för att 

distriktssköterskan/sjuksköterskan inom barnhälsovården ska kunna öka sin kunskap om 

hur föräldrar som har ett barn med kolik, vill bli bemötta. Genom att göra detta kan man 

skapa ett välbefinnande hos föräldrarna som befinner sig i den utsatta situationen som de 

gör. I studien framkom det att de som hade en negativ upplevelse av barnhälsovården 

saknade stöd, information och bekräftelse, vilket de som hade en positiv upplevelse fick.   

Skillnaden handlade om information, stöd och bristen på struktur.     
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BILAGA I 

Information angående ett examensarbete om kolik  

Jag vill fråga dig om du vill delta i mitt examensarbete “Kontakten med barnhälsovården 

vid kolik relaterade besvär”. Jag är sjuksköterska som studerar på 

distriktssköterskeprogrammet vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd, Högskolan i 

Borås. Som en del i denna utbildning gör vi ett examensarbete på avancerad nivå. 

Vad är det för projekt och varför vill du att jag ska delta? 

Jag vill med min studie undersöka upplevelserna hos föräldrar vars barn har eller har 

haft kolik och hur kontakten med barnhälsovården har fungerat. Det finns inte mycket 

dokumenterat i just detta område och jag har även personlig erfarenhet av att ha ett barn 

med kolik och är intresserad av andras upplevelser. Mitt syfte med denna studie är att 

mitt resultat ska hjälpa mig och andra distriktssköterskor hur vi på bästa sätt kan möta 

föräldrar som går igenom denna fas i livet.  

Huvudman för examensarbetet är Högskolan i Borås, som är en statlig myndighet. Med 

huvudman menas den organisation som är ansvarig för studien. 

Hur går examensarbetet till? 

Jag kommer att samla in mitt material via personliga intervjuer med föräldrar vars barn 

har eller nyligen har haft spädbarnskolik. Intervjuerna består av öppna frågor där jag vill 

få ut så mycket som möjligt av föräldrarnas upplevelser av att ha ett barn med kolik och 

deras kontakt med barnhälsovården (BVC). Intervjuerna kommer ta ca 30-45 minuter 

och kommer ske via skype/videosamtal/facetime, vad som än passar informanten. Ljudet 

från intervjun kommer att spelas in för att senare transkriberas av intervjuaren men namn 

som nämns i intervjun kommer ej skrivas ner då intervjun är anonym. Jag kommer sedan 

sammanställa alla intervjuer och bygga mitt resultat på det.    

Hur får jag information om resultatet av studien? 

När examensarbetet är examinerat kommer det att publiceras enligt sedvanliga rutiner 

för examensarbete vid Högskolan i Borås och finnas tillgängligt i databasen DIVA. Om 

du önskar, kan Högskolan tillhandahålla en kopia till dig. 

Deltagandet är frivilligt  

Ditt deltagande är frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta deltagandet. Om 

du väljer att inte delta eller vill avbryta ditt deltagande behöver du inte uppge varför. 

Deltagande i intervjun innebär att du lämnar ditt samtycke.  

Om du vill avbryta ditt deltagande ska du kontakta handledaren [kontaktuppgifter se 

nedan]. 

Vad händer med mina uppgifter? 

I examensarbetet kommer jag att samla in information från dig. Inga namn, uppgifter 

eller resultat som kan härledas till dig som person kommer att redovisas i 
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examensarbetet. Allt material kommer att behandlas så att inte obehöriga kan ta del av 

det, i enlighet med gällande lagstiftning.  

Det datamaterial som samlats in, (bakgrundsinformation och intervjuer, fältanteckningar 

eller annat), kommer att förstöras när examensarbetet är examinerat och godkänt varvid 

personuppgiftsbehandlingen upphör. 

Behandlingen av uppgifter om dig sker med stöd av artikel 6.1 (a) i 

dataskyddsförordningen (samtycke). Högskolan i Borås är personuppgiftsansvarig. Som 

deltagare har du ett antal rättigheter enligt dataskyddsförordningens artikel 15-18, 20 

och 22, som bland annat innebär att du har rätt att ta del av de uppgifter om dig som 

behandlas i studien samt få dessa rättade eller raderade. Du har också rätt att få 

behandlingen av uppgifter om dig begränsad. Kontakta ansvarig handledare 

[kontaktuppgifter nedan] i dessa fall. 

Om du har frågor kring behandlingen av dina personuppgifter är du välkommen att i 

första hand kontakta ansvariga för examensarbetet eller handledaren. Du är också 

välkommen att kontakta högskolans dataskyddsombud via e-post, dataskydd@hb.se, 

med synpunkter. Du har därtill rätt att klaga på högskolans behandling av 

personuppgifter till Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet. 

Ansvariga för examensarbetet  

Författare är Sofia Dahlin (s181919@student.hb.se, 070-3581502) och arbetet ingår i 

kursen Examensarbete med inriktning mot distriktssköterskans arbete. Handledare för 

arbetet är Karin Högberg (karin.hogberg@hb.se,  0736 - 325032) anställd vid Högskolan 

i Borås.  

  

mailto:dataskydd@hb.se
mailto:s181919@student.hb.se
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Samtycke om deltagande 

Fylls i av handledaren 

Härmed intygas att ansvarig student har uppvisat skriftligt samtycke av informanten till 

deltagande i examensarbetet och behandling av informantens personuppgifter enligt 

ovan. 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ 

Datum och handledares namnteckning 

✂--------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ 

 

 

Fylls i av deltagaren 

Jag har fått muntlig och skriftlig information om examensarbetet och har haft möjlighet 

att ställa frågor. Jag får behålla en kopia av den skriftliga informationen.  

Jag samtycker till att delta i examensarbetet kontakten med barnhälsovården vid kolik 

relaterade besvär och att uppgifter om mig samlas in och behandlas på det sätt som 

beskrivs i informationen ovan. Genom att delta i intervjun lämnar jag mitt samtycke.  

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ 

Namnteckning 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ 

Ort och datum 

 

  



25 

 

BILAGA II 

Intervjuguide 

 

Denna intervju är anonym 

1. Hur gammal är du? 

2. Vart bor du? 

3. Vad jobbar du med/har för utbildning? 

4. Har er kontakt varit med en privat eller med en offentlig vårdcentral? 

5. Är det ert första barn?  

6. Hur gammalt var ert barn när det fick kolik?  

7. Hur länge varade koliken?  

8. Ammades barnet eller fick den ersättning?  

9. Fick ni “diagnosen” kolik av vården eller gjorde ni den bedömningen själv? 

10. När tog ni första gången kontakt med vården angående barnets problematik? 

11. Vad var er BVC-sköterskas första bedömning och råd?  

12. Hur upplever ni att ni blev sedda i er roll som föräldrar?  

13. Vad var det som var bra/dåligt med kontakten med vården? (Beroende på vad tidigare 

svar var) 

14. Vart fick ni era råd och stöd ifrån? (var det av vården, erfarenhet av andra eller sökte ni 

själva upp informationen?) 

15. Varför gick du med i gruppen “Kolikbarn stödgrupp”?  

16. Vart fick ni det bästa stödet?   

17. Är det något ni önskar att ni fått höra under tiden som koliken varade och önskade att ni 

fått stöd med från vården? 

18. Om du kan säga något positivt och något negativt om kontakten med vården när ditt barn 

hade kolik vad hade det varit? 

19. Är det något som du skulle vilja tillägga som du tycker är bra att lyfta? 

 


