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Abstrakt 

Att vara förälder till ett barn med kolik kan innebära stora påfrestningar 

och risk för ohälsa för hela familjen. Syftet med denna litteraturstudie 

var att beskriva föräldrars upplevelser av att ha ett barn med kolik. I 

litteraturstudien analyserades åtta kvalitativa studier med kvalitativ 

innehållsanalys med manifest ansats. Detta resulterade i fyra kategorier; 

att den första tiden med barnet inte blev som förväntat, att känna rädsla 

inför att förlora kontrollen och skada sitt barn, att försöka klara av att 

vara förälder, att behöva stöd och avlastning under barnets kolikperiod. 

Det otröstbara barnet gör att föräldrarna upplever sig otillräckliga i sin 

föräldraroll, transitionen till föräldrablivandet försvåras liksom 

anknytningen till barnet. Barnet kan möjligen löpa risk att fara illa på 

grund av föräldrarnas kontrollförlust. Utifrån kunskapen denna 

litteraturstudie genererar kan sjuksköterskan arbeta med att stärka 

föräldrarna genom att ge dem kunskap, lyssna inlevelsefullt och se till 

att föräldrarna har det stöd och den avlastning som krävs.  

 

Nyckelord: upplevelser, kolik, litteraturstudie, föräldrar, kvalitativ 

innehållsanalys, omvårdnad. 

  



 

Att bli förälder är en stor omställning i livet. Föräldrablivandet är till och med en av de största 

stressorerna en människa upplever (Roth & Simanello, 2004). Det innebär förändring på flera 

olika nivåer: hur de blivande föräldrarna ser på sig själva, relationer förändras både mellan de 

blivande föräldrarna, men också relationer utom den nya familjen, andra närstående, 

släktingar, vänner, kollegor och övrig omgivning (Barclay, Everitt, Schmeid &Wyllie, 1997). 

Det dagliga livet som förälder ser annorlunda ut både vad gäller hemarbetet med skötsel av 

barnet, men också yrkesarbetet där oftast en eller båda föräldrarna stannar hemma under en tid 

från sitt arbete. Fritiden förändras med ett litet barn att ta hänsyn till och den sexuella 

samvaron/intimiteten och dess uttryck i förhållandet förändras (Cowan et al.,1985; Olsson, 

Robertson, Björklund & Nissen, 2010). Hur de blivande föräldrarna upplever transitionen 

påverkas av en rad faktorer till exempel av hur relationen mår eller om de ser på graviditeten 

som välkommen eller ovälkommen (Figueiredo et al., 2008). 

 

När ett barn föds är det naket, oskyddat och utan förmåga att kunna ta hand om sig själv, 

barnet är helt beroende av vuxna för sin överlevnad. Ett tillfredsställande samspel mellan barn 

och vårdgivare innebär att den vuxne uppfattar barnets signaler, tolkar dem rätt och reagerar 

adekvat på dem. Ett sådant samspel leder till att barnet får sina fysiska och psykologiska 

behov tillgodosedda (Bowlby, 1982). Kvalitén på samspelet mellan föräldrarna och barnet har 

ett tydligt samband med barnets fortsatta psykologiska utveckling. Ett gott samspel bidrar till 

att barnet knyter an och känner tillit till sin omvärld utan rädsla eller tvivel (Ainsworth, 1979; 

Bowlby, 1982).  

 

Gråt och skrik är en normal förekomst hos alla spädbarn. Barnet kommunicerar ofta genom att 

skrika och lär sig tidigt att använda olika sorters skrik för olika känslor och behov. Föräldern 

försöker oftast tillfredsställa barnets behov genom att svara på dess signaler det vill säga gråt 

eller skrik. Genom att föräldern svarar på skriket får barnet mat, omvårdnad, närhet, omtanke 

och kärlek. Samtidigt hjälper föräldern barnet att förstå och tolka sin omgivning och föräldern 

lär känna sitt barn bättre. Föräldern växer också i sitt föräldraskap genom att han/hon kan 

trösta barnet och tillgodose barnets behov. Föräldrar ger alltså barnets gråt och skrik en 

mening, exempelvis: hungrig, trött, våt, ensam, men det finns kulturella skillnader i hur vi ser 

på barnets gråt. Scheper-Huges (1993) visar att amerikanska föräldrar tolkar det ihållande 

skriket negativt, medan mammor i u-länder menar att det skrikande barnet visar på positiva 

karaktäristika då barnet anses vara starkt och kapabelt genom att kämpa för sitt välmående. 



Om barnet däremot fortsätter att skrika trots att föräldrarna tillgodosett barnets behov av torr 

blöja, närhet, sömn, stimulans, mat, lugn och ro blir det ofta en mycket påfrestande situation 

för föräldrarna. Om skrikperioden är återkommande och ihållande utan tecken på sjukdom 

pratar man om att barnet kan ha drabbats av kolik. Kolik definieras som episoder av 

otröstbara skrikattacker hos i övrigt friska spädbarn yngre än tre månader gamla. Skrikandet 

pågår mer än tre timmar per dag, mer är tre dagar i veckan och i minst tre veckor (Leung, 

Chan, Cho & Choi, 1997; Wessel, Cobb, Jackson, Harris & Detwiler, 1954). Koliken upphör 

vanligtvis efter tre månader (Savino, 2007). De diagnostiska kriterierna för kolik hos spädbarn 

är mycket vida i litteraturen (Kvitvaer, Miller & Newell, 2011). Förekomsten varierar mellan 

3-40% i olika studier (Afrikan, Alp, Gozum, Orbak & Cifci, 2008; Canivet, Hagander, 

Jakobsson & Lanke, 1996; Lucassen et al., 2001; Miller & Barr, 1991). 

 

Det finns flera teorier om varför kolik uppkommer, men det finns ingen fastställd etiologi.  

Faktorer som omoget mag-tarm system, allergi, störd föräldra-barn anknytning, rökning hos 

mamman, amningsproblem, personlighetsstörning hos barnet är undersökta (Savino, 2007). 

Amning verkar skydda mot kolik (Cohen Engler, Hadash, Shehadeh & Pillar, 2012) samt 

genom att undvika rökning kan vissa fall av kolik undvikas (Canivet, Östergren, Jakobsson, 

Dejim-Karlsson & Hagander, 2008). När barn med kolik har undersökts med så kallat 

pricktest för mjölkproteinallergi har man funnit att de barn med mjölkproteinallergi blivit av 

med sin kolik när man sedan uteslutit mjölkprotein ur kosten (Hossein, Mohammad, Kashef, 

Handjani & Eghterdari, 2010). Akupunktur där man använt sig av punkten LI4, på barnets 

hand har visat sig vara effektiv för behandling av kolik (Landgren, Kvorning  & Hallström, 

2010). Man förbereder också för studier av effekten av akupunkturpunkten ST36, på barnets 

ben (Skjeie, Skonnord, Fetveit & Brekke, 2011). Försök med att ge barnet olika 

naturläkemedel, örtte och sockerlösning i syfte att minska koliken har också gjorts. Försöken 

har visat på vissa positiva effekter, men inga slutsatser har kunnat dras av försöken (Perry, 

Hunt & Ernst, 2011). Det finns inga bevis för att babymassage hjälper mot kolik, det kan 

däremot överstimulera kolikbarnet (Lucassen, 2010). Det finns i dag tre olika sorters 

läkemedel som kan användas mot kolik hos spädbarn. Det är Simethicone (Minifom), 

probiotika (Sempers magdroppar) och Dicykloverin.  Simethicone doseras innan varje 

matning och motverkar gasbildning i tarmen. I studier har man inte sett någon effekt av 

Simethicone (Wade & Kilgour, 2001). Probiotika används också för att lindra kolik. Studier 

som bekräftar en positiv effekt av probiotika är bland annat Savino och Tarasco (2010). Det 

tredje läkemedlet med bevisad effekt är licenspreparatet Dicykloverin. Detta läkemedel har en 



kramplösande effekt i tarmen. På grund av svåra biverkningar som apné och kramper drogs 

preparatet in 2008 (Läkemedelsverket, 2008).  

 

I de allra flesta fall finns det ingen anledning att behandla kolik medicinskt. Insatserna måste 

istället läggas på att lära ut olika copingstrategier och på så vis stötta föräldrarna i att hantera 

situationen. Därmed minimeras risken för eventuella livslånga skador som kan uppkomma om 

föräldrarna skakar barnet (Shaken baby syndrom). Om barnet skriker otröstligt kan 

föräldrarna bli frustrerade och oroas över om barnet är sjukt på något sätt och för barnet kan 

till exempel risken att utsättas för övergrepp/misshandel öka (Evanoo, 2007). 

 

En god anknytning mellan förälder (mamman och/eller pappan) och barnet är som nämnts 

ovan en viktig faktor för barnets utveckling och hälsa. Räihä, Lehtonen, Huhtala, Savela och 

Korvenranta (2002) visade att anknytningen mellan föräldrarna och kolikbarnet var mindre 

optimal i jämförelse med barn som inte hade kolik. Framförallt så man mer 

anknytningsproblematik för pappan gentemot barnet i gruppen där barnet hade så kallad svår 

kolik.  I en annan studie från Turkiet visade man på att kolikbarn i större utsträckning hade 

mammor som led av postpartumdepression och anknytningsproblematik (Akman et al., 2006). 

 

Svårigheten med kolik är att det inte finns någon klar definition, föräldrar och sjuksköterskor 

tenderar att ha olika åsikter om när barnet verkligen har kolik och behandlingsmetod är 

därmed inte heller fastställd (Helseth & Begnum, 2002). Det finns inga enhetliga riktlinjer för 

behandling av kolik hos spädbarn.  Rådgivningen om spädbarnskolik finns att läsa på 

sjukvårdsrådgivningen (Sjukvårdsrådgivningen, 2012). Där finns allmänna råd om hantering 

av diagnostiserad spädbarnskolik och det poängteras att en åtgärd som hjälper för ett barn inte 

nödvändigtvis hjälper för ett annat barn.  Rådgivningen och stödet från barnavårdcentralen 

(BVC) går ut på att föräldrarna får pröva sig fram för att hitta den åtgärd som eventuellt skulle 

kunna hjälpa. BVC ger råd och stöd samt förmedlar hjälp i de fall där föräldern till det 

drabbade barnet har svårt att hantera sina känslor i samband med gråtattackerna. Till BVC 

vänder sig många föräldrar med frågor om barnets skrikbeteende och här möts de av olika råd, 

men som inledningen antyder finns varken en klar diagnostik eller någon given behandling. 

Ökad kunskap om föräldrars upplevelse att ha ett barn med kolik och kan minska risken för 

ohälsa i familjen. Syftet med studien är att beskriva föräldrars upplevelser av att ha ett barn 

med kolik. 



Metod  

Denna litteraturstudie har genomförts med ett inifrånperspektiv där fokus låg på att beskriva 

föräldrars upplevelser av att ha ett barn med kolik. Litteraturanalysen har genomförts med 

manifest ansats enligt Graneheim och Lundman (2004), vilket innebär att egna tolkningar har 

undvikits i resultatet.  Rapporten baserades på publicerade kvalitativa vetenskapliga artiklar 

som svarade mot syftet med studien. 

 

Litteratursökning 

Relevanta artiklar söktes via referensdatabaserna: PubMed, Cinahl och PsykINFO.  

Fritextsökningar på dessa termer användes i samtliga databaser: Infantile colic, Parents, 

Parents experiences och Excessive infantile crying. Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011) 

beskriver hur de Booleska sökoperatorerna AND och OR kan användas för att specificera 

sökningarna, vilket gjordes i litteratursökningen. Manuella sökningar via artiklars 

referenslistor gjordes också. För att hitta relevanta artiklar samt att undvika att få ett för 

ensidigt urval av artiklar gjordes sökningar på var och ett av sökorden och sedan med olika 

kombinationer i de olika referensdatabaserna . Det visade sig vara svårt att hitta artiklar som 

svarade mot syftet till studien och dubbletter återkom i alla referensdatabaserna. Manuella 

sökningar via artiklars referenslistor gav inga nya artiklar.  Därmed valde vi att använda sju 

artiklar som hittades via PubMed, samt en artikel som inte var dubblett från Cinahl. Artiklar 

som hittades i PsykINFO var dubbletter och redovisas inte i tabellerna. 

 

Våra inklusionskriterier var vetenskapligt publicerade artiklar, engelskspråkiga och 

skandinaviska, samt kvalitativa studier med inifrånperspektiv som omhandlade föräldrars 

upplevelser av att ha ett barn med kolik. Exkluderade blev artiklar med kvantitativ design som 

behandlade kolik. För att få en överblick gjordes sökningar i ovan nämnda referensdatabaser. 

Därefter lästes titlar, för så sedan övergå till att läsa abstrakten. I de fall där abstrakten svarade 

mot studiens syfte, inkluderades artiklarna och lästes i sin helhet av båda författarna vid 

upprepade tillfällen. Genom litteratursökningen hittades åtta artiklar som svarade till studiens 

syfte. Litteratursökningen redovisas i tabell 1. 

 

 

 

 

 



  

Tabell 1. 

Översikt av litteratursökning och antal valda artiklar 

 

PubMed 2012-05-04 *FT=Fritextsökning 

Söknummer Sökterm Antal träffar Antal valda 

1 *FT Infantile colic 8135 0 

2 *FT Parents 136460 0 

3 *FT 1 and 2 216 6 

4 *FT Parents experiences 5004 0 

5 *FT 1 AND 2 And 4 4 0 

6 *FT Excessive infant crying 161 0 

7 *FT 4 AND 6 2 1 

    

    

 

CHINAL 

 

2012-05-04 *FT=Fritextsökning 
  

Söknummer Sökterm Antal träffar Antal valda 

1 Colic infants 76 1 

2 Parents experiences 718 0 

3 1 AND 2  1 0 

    



Kvalitetsgranskning 

För att granska kvaliteten på studierna som ingick i analysen användes ett 

kvalitetsgranskningsprotokoll för kvalitativa studier. Protokollet används som systematiskt 

stöd för att fastställa studiernas vetenskapliga kvalitet. Vi valde att använda oss av 

kvalitetsgranskningsprotokoll med poängberäkning (Willman et al., 2011). Bedömningar av 

kvaliteten på valde artiklar innebar bland annat granskning av metodbeskrivningen, hur 

urvalet gått till, hur analysen såg ut och om resultatet svarade mot syftet. För att kunna göra 

en bedömning av artiklarnas kvalitet användes en tregradig poängskala där poängintervallen 

var låg, mellan och hög.  Poängbedömningen grundades på ett formulär enligt Willman et al. 

(2011), där frågorna besvarades med ja eller nej.  Ett svar med Ja fick 1 poäng och ett svar 

med Nej fick 0 Poäng. Poängen räknades sedan om till procent.  Av artiklarna som ingick i 

föreliggande litteraturstudie var två artiklar av medel kvalitet och sex artiklar av hög kvalitet.  

Poängskalan finns schematiskt framställt i tabell 2. 

 

 

Tabell 2. Kvalitetsgradering av artiklar som ingick i analysen 

Procent Kvalitet 

100-80 Hög 

79-70 Medel 

69-60 Låg 

 

 

Analys 

För att beskriva föräldrars upplevelser av att ha ett barn med kolik användes en kvalitativ 

innehållsanalys med manifest ansats för att analysera innehållet i vetenskapliga studier. 

Kvalitativ innehållsanalys är en vedertagen metod för att analysera skriven eller muntlig 

kommunikation.  I denna litteraturstudie har vi valt att utgå från den beskrivning av kvalitativ 

innehållsanalys som Graneheim och Lundman (2004) ger. Analysarbetet inleddes med att 

samtliga vetenskapliga studier lästes igenom för att få en känsla för helheten och innehållet i 

texten. Meningar och citat relevanta för frågeställningen identifierades sedan i 

meningsbärande enheter. Enheterna numrerades för att kunna härledas till respektive 

originalstudie. Detta för att enheten lätt skulle kunna återfinnas i artikeln. Meningsenheterna 

översattes därefter från engelska till svenska för att underlätta den kommande 

kondenseringen. De meningsbärande enheterna kondenserades i syfte att korta ner texten, men 



kärnan i texten behölls. De kondenserade meningsenheterna kodades och grupperades i fyra 

kategorier. De meningsbärande enheterna fick endast passa in i en slutkategori och vara 

varandra uteslutande. Analysen genomfördes med en kategorisering som skedde i flera steg. 

Kategorier sammanfördes utifrån skillnader och likheter i innehåll. Antalet kategorier 

reducerades på så sätt och bredare kategorier bildades. Analysen avslutades när ytterligare 

sammanslagningar inte verkade rimliga. Artiklar som ingår i analysen presenteras i tabell 3. 

 

 

 

Tabell 3. Översikt av de vetenskapliga studier som ingår i analysen (n 8) 

Nr Författare 

År  

Land 

Typ av 

studie 

Deltagare Metod 

Datainsamling/ 

Analys 

Huvudfynd Kvalitet 

 

1 

 

 

Cox & Roos, 

2008 

Sydafrika 

 

Kvalitativ 

 

Förstagångs 

mammor 

 

Semistrukturerade 

fenomenologiska 

djupintervjuer 

 

Den förväntade 

upplevelsen av 

att få barn 

stämde inte 

överrens med 

den verkliga 

upplevelsen. 

Mammorna 

kände sig 

misslyckade.  

Besvikelse på 

sjukvården. 

Ambivalens. 

 

Hög 

 

2 

 

Ellett, 

Appleton & 

Sloan, 2009 

USA 

 

Kvalitativ 

 

10 pappor 

 

Semistrukturerade 

djupintervjuer via 

e-post och telefon. 

Kvalitativ 

innehållsanalys. 

 

Upplevelser av 

kaos, oro, 

ensamhet, 

splittring. 

Bristfällig 

information från 

BVC. Ovetande 

om att kolik 

fanns. 

 

Hög 

 

3 

 

Ellett & 

Swenson, 

2005 
USA 

 

Kvalitativ 

 

Förälder/ 

föräldrar till 

15 barn 

 

Semistrukturerade 

djupintervjuer. 

Kvalitativ 

innehållsanalys. 

 

Upplevelser av 

starka negativa 

känslor; ilska, 

frustration, 

skuld, 

hjälplöshet, 

isolering. 

 

Medel 

  



Tabell 3. Forts. Översikt av de vetenskapliga studier som ingår i analysen (n 8) 

Nr Författare 

År  

Land 

Typ av 

studie 

Deltagare Metod 

Datainsamling/ 

Analys 

Huvudfynd Kvalitet 

 

4 

 

Erickson 

Megel, 

Wilson, 

Bravo, 

McMahon, 

Towne,2011 
USA  

 

Kvalitativ 

 

13 mammor 

 

Semistrukturerade 

djupintervjuer. 

Grounded theory. 

 

 

Koliken 

överskuggar allt. 

Upplevelser av 

att leva i ett 

inferno. Viktigt 

att få stöd. 

 

Hög 

 

5 

 

Helseth,  

2002 

Storbritannien 

 

Kvalitativ 

 

26 föräldrar 

10 distrikts-

sköterskor 

 

Semistrukturerade 

djupintervjuer.  

Fenomenologisk 

hermeneutisk 

analys.  

 

Upplevelser av 

att få stöd när 

BVC hjälpte till 

att hitta 

copingstrategier. 

 

Hög 

 

6 

 

Landgren & 
Hallström, 
2011 
Sverige 

 

Kvalitativ 

 

23 föräldrar 

varav  

12 mammor 

11 pappor 

 

Fenomenologisk 

hermeneutiskt 

inspirerade 

djupintervjuer. 

fenomenologisk 

analys. 

 

Kolik 

överskuggar allt. 

Upplevelser av 

överväldigande 

av starka negativ 

känslor. Viktigt 

att få stöd. 

 

Hög 

 

7 

 

 

Levitzky & 

Cooper, 2000 

USA 

 

Kvalitativ 

 

23 mammor 

 

Strukturerade 

intervjuer. 

Kvalitativ 

innehållsanalys. 

 

Upplevelser av 

hat mot sitt barn. 

Fantasier om att 

skada barnet. 

Isolering, 

relationsproblem. 

 

Medel 

 

8 

 

Long & 

Johnson, 

2001 

Storbritannien 

 

Kvalitativ 

 

25 föräldrar 

 

Semistrukturerade 

intervjuer/ 

Observationer. 

Grounded theory. 

 

Påverkat 

familjeliv i alla 

aspekter. Vikt av 

stöd. 

 

 

Hög 

       

 

 

 

 

 

 

 



Resultat 

Litteraturstudiens analys resulterade i fyra kategorier som presenteras i tabell 4. 

 

Tabell 4. Översikt över kategorier (n=4) 

Kategorier                                                                                                                                      

Att den första tiden med barnet inte blev som förväntat 

Att känna rädsla inför att förlora kontrollen och skada sitt barn 

Att försöka klara av att vara förälder 

Att behöva stöd och avlastning under barnets kolikperiod 

 

 

Att den första tiden med barnet inte blev som förväntat. 

I studier (Cox & Roos, 2008; Ellet, Appleton & Sloan, 2009; Erickson Megel, Wilson, Bravo, 

McMahon & Towne, 2011; Landgren & Hallström, 2011) beskrev föräldrar att de hade höga 

förväntningar under graviditeten på tiden som skulle komma med det väntade barnet. 

Förväntningarna kunde vara mycket romantiska med bilden av den leende och gurglande 

babyn eller tankar om att barn som skriker lätt kan tröstas. I studier (Cox & Roos, 2008; 

Erickson Megel et al., 2009; Levitzky & Cooper, 2000) beskrev föräldrar att också bilden av 

dem själva förändrades och utmanades. Föräldrar upplevde att det otröstbara skrikande barnet, 

som inte svarade på föräldrarnas försök att trösta, gjorde att bilden av dem själva som 

kompetenta föräldrar raserades. 

 

I thought it´s going to be wonderful and I´m not going to have a crying baby. So 

when she came out and it was just this screaming all the time.I really had a rude 

awakening (Cox & Roos, 2008, s.7). 

 

I studier (Cox & Roos, 2008; Ellet et al., 2009; Erickson Megel et al., 2009) upplevde 

föräldrar att de inte var tillräckligt förberedda på att barnet kunde få kolik. De beskrev att 

varken den föräldrautbildning som de deltagit i under graviditeten eller böcker de läst hade 

gett dem information om kolik. 

 

It was really demanding and we did not expect it (parenthood) to be that way 

(Ellet et al, 2009, s.167). 

 



Studier (Cox & Roos, 2008; Erickson Megel et al., 2009) beskrev att föräldrar upplevde 

besvikelse över barnet, de upplevde barnen som svåra och kände inte att de hade rätt barn med 

sig hem från sjukhuset. Föräldrar beskrev en förlust av det väntade barnet. I studier (Cox & 

Roos, 2008; Landgren & Hallström, 2011) berättar föräldrar om upplevelsen av förlust av en 

period som kunde ha varit lycklig och som nu gick förlorad. Föräldrar saknade sitt gamla liv 

och levnadssätt. 

 

Att känna rädsla inför att förlora kontrollen och skada sitt barn 

I studier (Cox & Roos, 2008; Erickson Megel et al., 2009; Landgren & Hallström, 2011; 

Levitzky & Cooper, 2000; Long & Johnson, 2001) beskrev föräldrar att sömnen störs av det 

skrikande barnet vilket leder till fullständig utmattning både fysiskt och mentalt. Upplevelser 

av irritation, frustration och minskat tålamod ökade ju tröttare och mer utmattade föräldrarna 

blev. Studier (Cox & Roos, 2008; Ellet et al., 2009; Ellet & Swenson, 2005; Landgren & 

Hallström, 2011; Long & Johnson, 2001) visade att föräldrar upplevde att de levde på gränsen 

till total kontrollförlust. Föräldrar beskrev rädsla för att själva förlora kontrollen då de kände 

att de befann sig på gränsen av sin förmåga. Föräldrarna beskrev också oro för att den andre 

föräldern ska förlora kontrollen över sig själv. 

 

I remember one night my wife just lost it with the crying, and she went upstairs 

to get away from the baby and she said she didn´t want anything to do with him 

anymore, that she just couldn´t take it. I knew she did not mean it, but those 

were such strong words, it made me mad, and I went up and screamed what a 

horrible mother she was for saying that (Ellet et al., 2009 s. 167). 

 

I studier (Cox & Roos, 2008; Ellet & Swenson, 2005; Landgren & Hallström, 2011; Levitzky 

& Cooper, 2000; Long & Johnson, 2001) beskrev föräldrar negativa känslor gentemot barnet, 

att det var svårt att känna för och att knyta an till barnet. De var rädda för att skada barnet 

avsiktligt eller oavsiktligt. 

 

I hated him. I wanted to throw him on the bed. I thought the baby was vicious 

and evil-tempered. I understand child abuse (Levitzky & Cooper, 2000, s. 398). 

 

But you are so frustrated that you just want to shake them and ask, you know, 

“what´s wrong?” So it is very frustrating (Ellet & Swenson, 2005, s.22). 

 

 



Att försöka klara av att vara förälder 

I studier (Levitzky & Cooper, 2000; Ellet et al., 2009; Cox & Roos, 2008; Landgren & 

Hallström, 2011; Ellet & Swenson, 2005; Erickson Megel et al., 2011) beskrev föräldrar 

upplevelsen av att misslyckas med grundläggande delar i föräldraskapet. Föräldrar beskrev att 

det var svårt att ge barnet tröst, att lugna barnet samt att ge barnet mat. Skuldkänslor, känslor 

av skam och att känna sig som en dålig förälder var återkommande beskrivningar av 

föräldrars upplevelser. Dessa känslor kunde resultera i att man inte sökte hjälp och stöd från 

omgivningen eller från professionella. I en studie (Levitzky & Cooper, 2000) framkom att 

mammor upplevde sig avvisade och ratade av sitt barn, exempelvis när barnet vände sig bort 

från bröstet när mamman försökte trösta sitt barn under skrikattacken.  

  

For as long as he carries on crying I can’t help feeling that I ought to be trying 

something else. I am sure it’s all too do with being a mother. A mother ought to 

be able to make things better. But you can’t. There is nothing to be done. I do 

know it, inside. But that doesn’t stop the guilt (Long & Johnson, 2001, s.158). 

  

I studier (Cox & Roos, 2008; Landgren & Hallström, 2011) beskrev föräldrar att det kände sig 

hjälplösa och överrumplades av negativa känslor när de misslyckades att trösta sitt barn. För 

att hantera upplevelsen stängde föräldrar av känslorna för att kunna hantera situationen. 

  

You carry on like a robot dealing with the next non-sleeping, non-eating and 

fussiness (Cox & Roos, 2008, s.8). 

  

Studier (Cox & Roos, 2008; Long & Johnson, 2001) beskrev att föräldrar också inför 

vårdpersonal kände sig ensamma och misslyckade i sin föräldraroll.  Upplevelsen av 

misslyckandet uppfattades som skamligt av vissa föräldrar och kunde vara ett hinder för att få 

hjälp i sin föräldraroll. Studier (Cox & Roos, 2008; Ellet et al., 2009; Ellet & Swenson, 2005; 

Erickson Megel et al., 2009; Levitzky & Cooper, 2000) beskriver att föräldrar såg det som en 

plikt att lindra barnets lidande. De försökte på olika vis att stoppa gråten och när de 

misslyckades kom skuldkänslorna. Många levde socialt isolerade under kolikperioden. 

Orsaker till detta uppgavs att man inte ville störa andra, att det inte gick att umgås med andra 



när barnet var otröstligt.  Föräldrar berättade att de isolerade sig för att skydda sig själva och 

barnet mot utomståendes kritik  

 

Att behöva stöd och avlastning under barnets kolikperiod 

I studierna (Cox & Roos, 2008; Ellet et al., 2009; Ellet & Swenson, 2005; Erickson Megel et 

al., 2011; Helseth, 2002; Landgren & Hallström, 2011; Levitzky & Cooper, 2000; Long & 

Johnson, 2001) beskrev föräldrar känslor av hjälplöshet och ensamhet under koliktiden. Brist 

på stöd från professionella och även från närstående var ett återkommande tema. Vissa 

föräldrar uppgav att de hittade stöd i varandra och att deras relation hade stärkts av den svåra 

tid de hade genomlidit, medan andra beskrev att relationen sattes ordentligt på prov. Att få 

avlastning och stöd från familj och vänner ett tag för att göra andra saker, gav möjlighet för 

återhämtning och förnyad styrka.  

 

That little break was really important. I think probably one of the most 

important things was my friend coming round to give me those few precious, 

and, it seemed, very brief moments to myself. That little bit of relief and the 

chance to catch your breath. That mattered. (Long & Johnson, 2001, s.159). 

 

I studier (Ellet & Swenson, 2005; Helseth, 2002) framkom att hjälp och stöd från 

barnhälsovården upplevdes olika.  Vissa föräldrar tyckte att det var bra stöd och råd som gavs, 

medan andra tyckte att det var samma råd som gavs av bekanta, vilket i vissa fall ledde till 

ifrågasättande av sjuksköterskans kunskapsnivå. När föräldrar upplevde att deras problem 

blev tagna på allvar och att de möttes av förståelse och uppmuntring från sjuksköterskan inom 

barnhälsovården, blev det lättare att hantera situationen. 

 

If I could meet a person who was involved in what I said, even if she didn’t have 

much advice to give, but tried to lift me up to a level where I felt I got help, and 

that we got a little feedback on the things we were struggling with as parents, 

then I am sure I would be on a quite different level when leaving the clinic, and 

have more mental strength to get on with my work, the work of being a father 

(Helseth, 2002, s.271). 

 

 

  



Diskussion 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva föräldrars upplevelser av att ha ett barn med kolik. 

Fyra slutkategorier framkom av analysen; Att den första tiden med barnet inte blev som 

förväntat; Att känna rädsla inför att förlora kontrollen och skada sitt barn; Att försöka klara av 

att vara en förälder; Att behöva stöd och avlastning under barnets kolikperiod. 

Resultatet i litteraturstudien visar att den första tiden med barnet inte blev som föräldrarna 

hade förväntat sig. De upplevde besvikelse över den första tiden med barnet. Föräldrarna 

upplevde också besvikelse över det förväntade barnet liksom över sig själva som föräldrar. 

Att vänta och föda barn samt det tidiga föräldraskapet innebär omfattande förändringar på 

flera plan för alla föräldrar (Berg & Lundgren, 2004). Detta är en process som kallas 

transition och beskrivs bland annat av Kralik, Visentin och van Loon (2006). 

Transitionsprocessen kännetecknas av hur människor reagerar på förändringar i livet, och på 

vilket sätt förändringarna adapteras och impliceras i den nya situationen. För att transitionen 

ska bli lyckad så krävs det att individen medvetandegörs om den pågående och kommande 

förändringen, samt att den egna identiteten definieras på nytt (Kralik et al., 2006). Transition 

till föräldraskap påverkas bland annat av förväntningar och under processen ändras den 

personliga självbilden (Berg & Lundgren, 2004). Schumacher, Jones & Meleis (1999) 

bekräftar att det ofta uppstår en känsla av förlust hos individer som genomgår transition. Nya 

färdigheter, nya relationer och nya copingstrategier måste utvecklas under 

transitionsprocessen. För att motverka negativa känslor som förlust och främmandegörning är 

det viktigt att föräldrarna får stöd under denna process. Stöd kan ges av sjuksköterskor som 

ofta möter människor i transition. Sjuksköterskan kan stödja individen genom att hjälpa 

individen att förstå den pågående transitionsprocessen (Kralik et al., 2006). För föräldrar vars 

barn har kolik är det möjligt, utifrån ovanstående resonemang, att transitionsprocessen till 

föräldraskapet försvåras på grund av upplevelse av att den första tiden med barnet inte blev 

som förväntat.  

 

Denna litteraturstudies resultat visar att föräldrar kände en rädsla inför att förlora kontrollen 

och skada sitt barn. Många upplevde att de levde på gränsen till fullständig utmattning, detta 

ledde i vissa fall till tankar som var båda okända och skrämmande. Föräldrar levde på gränsen 

av vad de klarade av och befann sig i en okänd situation. Cullberg (1999) beskriver att bli 

förälder hör till det normala livet, men kan i vissa fall ge individen ett stresspåslag som kan 

leda till en utvecklingskris. Ett kristillstånd är att befinna sig i en livssituation där tidigare 



erfarenhet och lärdom inte är tillräcklig för att hantera situationen (Cullberg, 1999). Att 

försöka återfå kontrollen i sitt liv kan lyckas bättre för en person med ett stärkt internt locus. 

Denne person kan ha en god problemlösningsförmåga och kan till exempel se problem som 

möjligheter. Att återfå kontrollen för en person med ett externt locus är svårare eftersom fokus 

ligger på att problemet ligger utanför en själv och således kan man inte göra något åt 

situationen. Att tappa kontrollen är ett emotionellt och stressande tillstånd. Att försöka återfå 

kontrollen kan bli en negativ spiral som kan leda till mer stresspåslag och känsla av 

hjälplöshet (McCormick, 2002). Föräldrar som har ett barn med kolik behöver avlastning i sin 

situation för att kunna få vila. Utan sömn blir situationen ännu mer stressande (Taylor & 

Johnson, 2010). Föräldrar har enligt ovanstående resonemang olika förmåga att hantera den 

stressituation som uppkommit.  Sjuksköterskans uppgift blir att se var den enskilde föräldern 

befinner sig och stötta utifrån dennes behov (Orem, 2001). Därefter kan sjuksköterskan hjälpa 

och stötta med sin professionella kunskap. Kunskapen kan i det här fallet betyda att få 

information om sömnens och vilans betydelse och att stödja föräldrarna i att ta hjälp av 

varandra samt av omgivningen för avlastning (Taylor & Johnson, 2010). 

Denna litteraturstudies resultat visade att föräldrar hade en upplevelse av att de inte klarade av 

att vara förälder. De hade svårt att hämta kraft för att mobilisera styrka för att stå ut och de 

upplevde sig misslyckade i föräldrarollen. Egna krav och förväntningar på föräldrarollen och 

barnet uppfylldes inte. Detta kan förstås så att olika förutsättningar finns för att utstå svåra 

prövningar. I Antonovskys teorier om det salutogena perspektivet är bevarandet av hälsa 

viktigt och ett centralt begrepp är bland annat känsla av sammanhang (KASAM). Med detta 

menas att bevarande av hälsan är beroende av förmågan att göra tillvaron begripbar, hanterbar 

och meningsfull (Antonovsky, 1996). Med en stark KASAM förstår föräldern varför barnet 

gråter (begripbarhet) och kan hantera det gråtande barnet (hanterbarhet) och ger därmed 

föräldraskapet en mening (meningsfull). Enligt Antonovsky är alla människors tillvaro 

stressfylld och vi har olika sätt att hantera vår tillvaro, vi måste igenom även svåra stunder för 

att bli stärka och utifrån detta så blir tillvaron begripbar, hanterbar och meningsfull 

(Antonovsky, 1996). 

Denna litteraturstudies  resultat visar att föräldrar är i behov av stöd och avlastning under 

barnets kolikperiod. Det framkom att föräldrarna kände sig mycket ensamma och isolerade 

med sitt otröstliga barn. Brist på stöd från både omgivningen och från professionella var 

återkommande teman i alla studierna. Stödet som sjuksköterskan erbjuder föräldrarna bör ha 



som utgångspunkt att föräldrarna vill det bästa för sitt barn. Den kraften bör tas tillvara och 

stöttas (SOU 2008:131). Stödet innebär att stärka föräldrarnas egen förmåga genom att 

tillhandahålla kunskap, lyssna på föräldrarnas beskrivning av sin upplevelse och stötta dem i 

egna lösningar på sin situation. Empowerment innebär att främja och stärka människors 

förmåga att tillgodose sina egna behov, lösa sina egna problem och mobilisera sina egna 

resurser för att handskas med sin situation och uppleva kontroll i sitt liv (Gibson, 1991). Att 

bli förälder är en av de största stressfaktorer i en människas liv, vare sig barnet har kolik eller 

inte. Keefe, Karlsen, Lobo, Kotzer och Dudley (2006) bekräftar detta i sin studie om stress 

bland nyblivna föräldrar. Denna studie visade att stressnivåerna hos nyblivna föräldrar sjönk 

signifikant när föräldrar fick hembesök av sjuksköterska. Detta visar på en positiv effekt av 

professionellt stöd och kan förhindra dysfunktionella föräldra- och barnrelationer. För 

föräldrar som har barn med kolik kan hembesök av sjuksköterskan öka upplevelsen av att få 

det stöd och den avlastning de behöver under barnets kolikperiod. Att få information av 

sjuksköterskan om kolik, men också stöttas i sina egna lösningar och förmågor får anses vara 

en viktig del av det stöd som föräldrarna behöver.  

 

Metodkritik 

Forskningsresultat bör vara så tillförlitliga som möjligt och varje enskild studie måste 

utvärderas utifrån den enskilda studiens design (Graneheim & Lundman, 2004). För att öka 

tillförlitligheten i studien kan den granskas utifrån begreppen trovärdighet, pålitlighet, 

bekräftbarhet samt överförbarhet (Graneheim & Lundman, 2004; Polit & Beck, 2008). 

 

Denna litteraturstudie hade en kvalitativ ansats där analysen utgjordes av manifest 

innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman (2004), vilken lämpar sig utifrån studiens 

design. Genom övergripande artikelsökningar fann författarna till denna studie det underlag 

av artiklar som sedan kunde analyseras. För att förhindra egna tolkningar lästes alla artiklarna 

i sin helhet av båda författarna och textenheter som motsvarade syftet extraherades. Alltför 

breda textenheter undveks för att minska risken att innehållet skulle vara av olika betydelse. 

För att undvika fragmentering valdes inte heller enstaka ord eller alltför korta textenheter ut. I 

beskrivningen av analysmetoden framgår tydligt hur processen gått till för att komma fram till 

de fyra kategorier som presenteras i resultatet. Samtliga textenheter kategoriserades så att 

ingen aspekt skulle uteslutas. För att ytterligare öka trovärdigheten av studien har resultatet 

stärkts med citat från originaltexten. 



Under arbetsprocessen har andra studenter samt handledare granskat arbetet vilket ökar 

studiens trovärdighet. Ovanstående granskning av studiens trovärdighet beskrivs av 

Graneheim och Lundman (2004). 

 

Pålitligheten i studien kan enligt Holloway och Wheeler (2002), bedömas utifrån hur väl 

metoden beskrivits. Studien ska genom noggrann metodbeskrivning kunna upprepas av andra 

och få liknande resultat (Graneheim & Lundman, 2004). För att öka pålitligheten i denna 

studie har söktermer, referensdatabaser och inklusions- och exklusionskriterier redovisats i 

text och tabeller. Begränsningar i föreliggande studies pålitlighet ligger troligtvis i den 

begränsade mängd vetenskapliga artiklar som hittades i den systematiska litteratursökningen 

som redovisats i tabell 1. Inklusionskriterier samt exklusionskriterier redovisas, liksom sökord 

och använda databaser. Kvalitetsgranskningen är genomförd enligt Willman et al. (2011). De 

artiklar som slutligen valdes ut redovisas i tabell 3. 

 

För att stärka studiens bekräftbarhet vilket beskrivs av Holloway och Wheeler (2002), har 

författarna tydligt besvarat studiens syfte vilket redovisats i resultatet som är presenterat med 

kategorier. Med manifest ansats stärks metodens bekräftbarhet ytterligare och därigenom 

utesluts tolkningar. Författarna har varit medvetna om sin förförståelse när analysen 

genomförts. Överförbarhet innebär att studiens resultat kan överföras på andra liknande 

situationer eller personer (Graneheim & Lundman, 2004). Vad gäller denna studies resultat så 

kan upplevelserna av att vara i den pressade situation som föräldrarna beskriver troligen 

överföras på andra personer som upplever annan typ av stark press i förhållande till 

copingstrategier, möjlighet till stöd, känsla av kontrollförlust och saknad efter något förväntat. 

 

Då denna litteraturstudie bygger på endast åtta studier och föräldrarna var aktiva i sitt sökande 

efter hjälp och lindring, kan man misstänka att föräldrarna var personer med ett visst mått av 

resurser. Man kan även utgå från att denna föräldragrupp var en relativt homogen grupp, då 

det framkom att merparten var vita och levde i parförhållanden.  Urvalet kan därför vara för 

begränsat och skevt för att kunna säga att resultaten är tillförlitliga. 

 

 

 

 



Kliniska implikationer 

Föräldrarna beskrev upplevelsen av att vara oförberedda på den uppkomna situationen med 

det skrikande barnet. Under graviditeten möter de flesta blivande föräldrarna en barnmorska 

vid ett flertal tillfällen vid enskilda besök, men också i grupp med andra blivande föräldrar vid 

så kallad föräldrautbildning. Vid dessa möten är det möjligt för föräldrarna att förbereda sig 

för den kommande tiden med barnet. Här kan också ges möjlighet att öka föräldrarnas 

kunskaper angående kolik så att de kan känna sig mer förberedda.  

  

Etiologin liksom effektiva behandlingsmetoder vad gäller kolik är oklar och föräldrarna bör 

ges kunskap om detta. Föräldrarna kan stödjas genom att de ges utrymme att berätta om sin 

situation med det skrikande barnet. Föräldrarna kunde uppleva skuld och skam även inför 

vårdpersonal på grund av den uppkomna situationen. De kunde också ha en känsla av förlust 

av det förväntade barnet. Sjuksköterskan som möter föräldrarna bör ha förståelse för att 

koliken väcker svåra känslor som föräldrarna bör erbjudas att samtala om för att då klara av 

att hantera bättre. Det är viktigt att föräldrarna får kunskap av sjuksköterskan om att det är 

vanligt att ha dessa starka negativa känslor.  

  

Den totala utmattningen gör att föräldrarna har behov av stöd och avlastning för att minska 

risken för kontrollförlust. Sjuksköterskans roll kan vara att se till att föräldrarna har det stöd 

som behövs såsom till exempel föräldrarnas stöd av och till varandra, stöd av övrig familj och 

närstående samt återkommande riktat stöd av sjuksköterskan. Här kan till exempel 

återkommande inplanerade hembesök av sjuksköterskan vara till hjälp för föräldrarna. 

Föräldrarna behöver stärkas i sin föräldraroll och tron på sin egen förmåga. De behöver få 

känna sig kompetenta och stolta. Föräldrarna behöver känna att de har stor betydelse för 

barnet och få återta en känsla av kontroll över situationen. Föräldrarna bör bli tagna på allvar 

liksom ingjutas hopp om att situationen kommer att förändras till det bättre. 

 

 

Slutsatser 

Denna litteraturstudie har bidragit till att öka kunskaper kring hur föräldrar till barn med kolik 

upplever sin situation. Föräldrar till barn med kolik kan uppleva negativa känslor som 

påverkar transitionen till föräldrablivandet samt anknytningen till barnet. Sjuksköterskor som 

möter föräldrar i denna situation behöver arbeta med empowerment: stärka föräldrarna genom 

kunskap, inlevelsefullt lyssnande och stödjande insatser. Denna litteraturstudie visar att 



föräldrar till barn med kolik upplever kontrollförlust. Detta kan bidra till att barn löper risk att 

fara illa. samt att föräldrarna har behov av avlastning, för att därigenom minska risken för 

kontrollförlust. 

 

Föreliggande studie visar att kolik verkar vara ett utbrett problem som upplevs som allvarligt 

av de som drabbas. Trots detta hittades en begränsad mängd vetenskapliga artiklar om 

föräldrars upplevelser av att ha ett barn med kolik.  Att undersöka vilka åtgärder som föräldrar 

upplever ger mest stöd under kolikperioden är en viktig fråga och kan studeras närmare.  

Studien visar även att hembesök kan vara en effektiv åtgärd för att stärka föräldrarna. Kliniska 

studier som innefattar mer frekventa professionella hembesök eller någon form av 

kolikgrupper skulle kunna vara teman att bygga vidare på. 

 

 

 

 

  



Referenser 

* Ingår i litteraturanalysen 

Afrikan, D., Alp, H., Gozum, S., Orbak, Z. & Cifci, E. (2008). Effectiveness of massage, 

sucrose solution, herbal tea or hydrolysed formula in the treatment of infantile colic. Journal 

of Clinical Nursing, 17, 1754-1761. 

Ainsworth, M. (1979). Infant-mother attachment. The American Psychologist, 34(10), 932-

937.  

Akman, I., Kuscu, K., Özdemir, N., Yurdakul, Z., Solakoglu, M., Orhan, A., Karabekiroglu, 

A. & Özek, E. (2006). Mothers´postpartum psychological adjustments and infantile colic. 

Archives of Disease in Childhood, 91, 417-419. 

Antonovsky, A. (1996). The salutogenic model as a theory to guide health promotion. Health 

Promotion International, 11(1), 11-18 

Barclay, L., Everitt, L., Schmeid, V. & Wyllie, A. (1997). Becoming a mother – an analysis of 

women´s experience of early motherhood. Journal of Advanced Nursing, 25, 719-726. 

Berg, M. & Lundgren, I. (2004). Att stödja och stärka. Lund: Studentlitteratur. 

Bowlby, J. (1982). Attachment and loss: retrospect and prospect. American Journal of 

Orthopsychiatry, 52(4), 664-678. 

Canivet, C., Hagander, B., Jakobsson, I. & Lanke, J. (1996). Infantile colic – less common 

than previously estimated? Acta Paediatrica, 85, 454-458. 

Canivet, C.A., Östergren, P.O., Jakobsson, I.L., Dejim-Karlsson, E. & Hagander, B.M. 

(2008). Infantile colic, maternal smoking and infant feeding at 5 weeks of age. Scandinavian 

Journal of Public Health, 36(3), 284-291. 

Cohen Engler, A., Hadash, A., Shehadeh, N. & Pillar, G. (2012). Breastfeeding may improve 

nocturnal sleep and reduce infantile colic: Potential role of breast milk melatonin. European 

Journal of Pediatric, 171, 729–732. 

Cowan, C., Cowan, P., Heming, G., Garrett, E., Coysh, W., Curtis-Boles, H. & Boles, A. 

(1985). Transitions to parenthood: his, hers and theirs. Journal of Family Issues, 6, 451-481. 



* Cox, L. & Roos, V. (2008). The experiences of first-time mothers who seek help from 

medical professionals. Health SA Gesondheid, 13(1), 4-13. 

Cullberg, J. (1999). Dynamisk psykiatri. Falkenberg: Natur och Kultur. 

*Ellett, M.L., Appleton, M.M. & Sloan, R.S. (2009).  Out of the abyss of colic: a view 

through the fathers' eyes. MCN, The American Journal of Maternal Child Nursing, 34(3), 

164-71.  

 

* Ellett, M.L. & Swenson, M. (2005). Living with a colicky infant. Gastroenterology 

Nursing, 28(1), 19-25; quiz 26-7. 

 

*Erickson Megel, M., Wilson M., Bravo, K., McMahon, N. & Towne, A. (2011). Baby lost 

and found: Mothers experiences of infants who cry persistently. Journal of Pediatric Health 

Care, 25, 144-152.  

Evanoo, G.(2007). Infant crying: A clinical conundrum. Journal of Pediatric Health Care, 21, 

333-338. 

Figueiredo, B., Field, T., Diego, M., Hernandez-Reif, M., Deeds, O. & Ascenico, A. (2008). 

Partner relationships during the transition to parenthood. Journal of Reproductive and Infant 

Psychology, 26(2), 99-107. 

Gibson, C.H. (1991). A concept analysis of empowerment. Journal of Advanced Nursing, 16, 

354-361. 

Graneheim, U.H. & Lundman, B. (2004). Qualitative content analysis in nursing research: 

concepts, procedures and measures to achieve trustworthiness. Nurse Education Today, 24, 

105-112. 

* Helseth, S. (2002). Help in times of crying: nurses' approach to parents with colicky infants. 

Journal of Advanced Nursing, 40, 267-74. 

 

Helseth, S. & Begnum, S. (2002). A comprehensive definition of infant colic: parents´ and 

nurses´ perspectives. Journal of Clinical Nursing, 11, 672-680. 



Holloway, I. & Wheeler, S. (2002). Qualitative research in nursing (2nd ed.). Oxford: 

Blackwell LTD. 

Hossein, M., Mohammad, HI., Kashef, S., Handjani, F. & Eghterdari, F. (2010). Predictive 

value of the cow´s milk skin prick test in infantile colic. Annals of Saudi Medicine, 30(6), 

468-470. 

Keefe, M., Karlsen, K., Lobe, M., Kotzer, A.M. & Dudley, W. (2006). Reducing parenting 

stress in families with irritable infants. Nursing Research, 55(3), 198-205. 

Kralik, D., Visentin, K. & van Loon, A. (2006). Transition: A literature review. Journal of 

Advanced Nursing, 55(3), 320-329. 

Kvitvaer, B.G., Miller, J. & Newell, D. (2011). Improving our understanding of the colicky 

infant: a prospective observational study. Journal of Clinical Nursing, 21, 63-69. 

* Landgren, K. & Hallström I. (2011). Parents' experience of living with a baby with infantile 

colic--a phenomenological hermeneutic study. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 

25(2), 317-24. 

Landgren, K, Kvorning, N. & Hallström, I. (2010).Acupuncture reduces crying in infants with 

infantile colic: a randomised, controlled, blind clinical study. Acupuncture in Medicine, 28, 

174-179. 

Leung, A.K., Chan, P.Y., Cho, H.Y. & Choi, M.C. (1997). An updated review of infantile 

colic. Canadian Journal of Clinical Medicine, 4(10), 16-19. 

* Levitzky, S. & Cooper, R. (2000). Infant colic syndrome-maternal fantasies of aggression 

and infanticide. Clinical Pediatrics, 39(7), 395-400. 

 

* Long, T. & Johnson, M. (2001). Living and coping with excessive infantile crying. Journal 

of Advanced Nursing, 34(2), 155-62. 

 

Lucassen, P.L., Assendelft, W.J., van Eijk, J.T., Gubbels, J.W., Douwess, A.C. & van 

Geldrop, W.J. (2001). Systematic review of the occurrence of infantile colic in the 

community. Archives of Disease in  Childhood, 84, 398-403. 



Lucassen, P. (2010). Colic in infants. Clinical Evidence, 2, 1-11. 

Läkemedelsverket (2008) tillgänglig: 

http://www.lakemedelsverket.se/Alla-nyheter/NYHETER-2008/Dicykloverin-vid-

spadbarnskolik--forskrivning-ex-tempore-ersatts-med-licensforskrivning [2012-05-04] 

McCormick, K. (2002). A concept analysis of uncertainty in illness. Journal of Nursing 

Scholarship, 34, 127-131. 

Miller, A.R. & Barr, R.G. (1991). Infantile colic. Is it a gut issue? Pediatric Clinical North 

America, 38, 407-423. 

Olsson, A., Robertson, E., Björklund, A. & Nissen, E. (2010). Fatherhood in focus, sexual 

activity can wait: new fathers experience about sexual life after childbirth. Scandinavian 

Journal of Caring Scienses, 24(4), 716-725. 

Orem, D.E. (2001). Nursing: Concepts of practice. St Louis: Mosby. 

Perry, R., Hunt, K. & Ernst, E. (2011). Nutritional supplements and other complementary 

medicines for infantile colic: a systematic review. Pediatrics, 127(4), 720-733. 

Polit, D.F. & Beck, C.T. (2008). Nursing research. Generating and assessing evidence for 

nursing practice. Wolter Kluwer/ Lippincott Williams and Wilkins. 

Roth, P. & Simanello, M.A. (2004). Family health promotion during transition.Promoting 

Health in Families: Applying Family Research and Theory to Nursing Practice, 477-506. 

Räihä, H., Lehtonen, L., Huhtala, V., Savela, K. & Korvenranta, H. (2002). Excessively 

crying infant in the family: mother-infant, father-infant and mother-father interaction. Child: 

Care, Health & Development, 28, 419-429. 

Savino, F. (2007). Focus on infantile colic. ActaPaedica, 96, 1259-1264. 

Savino, F. & Tarasco, V. (2010). New treatments for infant colic. Current Opinion in 

Paediatrics, 22(6), 791-797. 

Scheper-Huges, N. (1993). Death without weeping: The violence of everyday life in Brazil. 

Berkely, CA: University of California Press. 

http://www.lakemedelsverket.se/Alla-nyheter/NYHETER-2008/Dicykloverin-vid-spadbarnskolik--forskrivning-ex-tempore-ersatts-med-licensforskrivning
http://www.lakemedelsverket.se/Alla-nyheter/NYHETER-2008/Dicykloverin-vid-spadbarnskolik--forskrivning-ex-tempore-ersatts-med-licensforskrivning


Schumacher, K., Jones, P. & Meleis, A. (1999). Helping elderly peoples in transition: A 

framework for research and practice. School of Nursing Departmental Papers. University of 

Pennsylvania. 

Sjukvårdsrådgivningen (2012). Råd om vård dygnet runt. Tillgänglig: 

http://www.1177.se/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Spadbarnskolik [2012-05-04] 

Skjeie, H., Skonnord, T., Fetveit, A. & Brekke, M. (2011). A pilot study of ST36 acupuncture 

for infantile colic. Acupuncture in Medicine, 29, 103-107. 

SOU 2008:131. Föräldrastöd – en vinst för alla. Nationell strategi för samhällets stöd och 

hjälp till föräldrar i deras föräldraskap. Stockholm: Fritzies offentliga publikationer. 

Tillgänglig: http://www.regeringen.se/sb/d/10057/a/118980 [2012-06-26] 

Taylor, J. & Johnson, M. (2010). How women manage fatigue after childbirth. Midwifery, 26, 

367-375. 

Wade, S. & Kilgour, T. (2001). Infantile colic, extracts from “clinical evidence”.  

British Medical Journal, 323, 437-440. 

Wessel, M.A., Cobb, J.C., Jackson, E.B., Harris, G.S. & Detwiler, A.C.(1954). Paroxymal 

fussing in infants, sometimes called colic. Pediatrics, 14, 431-434. 

Willman, A., Stoltz, P. & Bahtsevani, C. (2011). Evidensbaserad omvårdnad En bro mellan 

forskning & klinisk verksamhet. (3 uppl.). Lund: Studentlitteratur. 

 

 

http://www.1177.se/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Spadbarnskolik
http://www.regeringen.se/sb/d/10057/a/118980

