
EXAMENSARBETE - MAGISTERNIVÅ 
 

SEXUELL OCH REPRODUKTIV HÄLSA  
VID AKADEMIN FÖR VÅRD, ARBETSLIV OCH VÄLFÄRD 

2016:41 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Närhet ger trygghet 
Blivande föräldrars uppfattning om hud-mot-hudkontaktens betydelse för 

barnet, föräldrarna och kontakten dem emellan 
 
 
 

 
 

EMELIE HINTERLECHNER 
MARTINA WALLIN 

 
 

 
 
 

 
  



Uppsatsens titel: Närhet ger trygghet - Blivande föräldrars uppfattning om hud-mot-
hudkontaktens betydelse för barnet, föräldrarna och kontakten dem 
emellan. 
 

Författare: Emelie Hinterlechner, Martina Wallin 
 

Huvudområde: Sexuell och reproduktiv hälsa 
 

Nivå och poäng: Magisternivå, 15 högskolepoäng 
 

Utbildning: Barnmorskeutbildning 
 

Handledare:  Åsa Larsson 
 

Examinator:  Marianne Johansson 
 

  
 
Sammanfattning    
 
Att det finns många positiva fördelar med att ha hud-mot-hudkontakt med det nyfödda 
barnet är forskningen överens om. Barnet får bland annat en stabilare kroppstemperatur, 
puls, andning och skriker mindre än barn som inte vistas hud-mot-hud. Utöver detta 
gynnas även amningen och självförtroendet hos de nyblivna föräldrarna ökar. Hud-mot-
hudkontakt som vårdhandling är implementerat inom neonatalvården där det ingår som 
vårdrutin och där alla föräldrar uppmuntras aktivt att ha sina barn hud-mot-hud för att 
förbättra och påskynda tillfrisknandet. Trots att forskningen visar att friska, fullgångna 
barn drar samma fördelar av hud-mot-hudkontakt implementeras inte detta alltid på 
samma sätt. Forskning om vad blivande föräldrar har för uppfattning om hud-mot-
hudkontaktens betydelse är sparsam. Därför undersöks detta i denna studie. Intervjuer 
genomfördes med nio föräldrapar från två medelstora städer i södra Sverige, som 
väntade barn i graviditetsvecka 22-37. Kvalitativ ansats och fenomenografisk analys 
valdes för att kartlägga parens uppfattningar. De kategorier som framkom var hud-mot-
hudkontakt för anknytning och trygghet, hud-mot-hudkontakt som ett sätt att ta sig tid 
och hud-mot-hudkontakt; ett uttryck för instinkten att göra det rätta. Studien visade att 
föräldrar har en god uppfattning om hud-mot-hudkontaktens betydelse samt att de 
tänker sig att de vill ha hud-mot-hudkontakt med det barn de väntar. Deras uppfattning 
är att anknytning underlättas och grunden för barnets trygghet läggs med hjälp av hud-
mot-hudkontakt. Hud-mot-hud uppfattas som ett sätt att umgås och underlättar 
amningen. De känner instinktivt att de vill göra det rätta för sina barn och att hud-mot-
hudkontakt är ett sätt göra det rätta. 
 
 
Nyckelord: Hud-mot-hudkontakt, uppfattningar, betydelse, föräldraskap, 
fenomenografi. 
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INLEDNING 
 
Instinktivt har barn under alla tider burits hud-mot-hud efter födelsen, då detta historiskt 
var väsentligt för barnets överlevnad. Allt eftersom förlossningsvård bedrivits alltmer på 
sjukhus har rutiner ändrat detta naturliga beteende och separation av mor och barn har 
skett i större utsträckning sedan dess. Forskning visar att oavbruten/ostörd hud-mot-
hudkontakt under barnets första levnadstimmar ger positiva effekter på bland annat 
amning, anknytning mellan mor och barn samt på barnets välbefinnande. Att avbryta 
denna första kontakt för tidigt har visat sig kunna störa den första viktiga anknytningen 
och ha negativa effekter på både mor och barn (Moore, Anderson, Bergman & 
Dowswell 2012, s.86). I arbetet som barnmorska möter man blivande och nyblivna 
föräldrar och stöttar dem inför det kommande föräldraskapet (Munk 2015). 
 
 
BAKGRUND 
 
Sexuell och reproduktiv hälsa 
En barnmorska arbetar inom området sexuell och reproduktiv hälsa och arbetar 
förebyggande och hälsofrämjande samt vårdar och behandlar. En del av barnmorskans 
arbete är att ge information som främjar den sexuella och reproduktiva hälsan. 
Barnmorskans arbete ska bygga på vetenskap och beprövad erfarenhet, följa gällande 
lagar och riktlinjer samt ha ett etiskt och holistiskt förhållningssätt. Det ingår i en 
barnmorskas arbete att främja kontakten mellan ett nyfött barn och dess föräldrar genom 
övergången till att bli en familj. Detta genom att implementera vårdhandlingar som 
gynnar denna kontakt. (Socialstyrelsen 2006).  
 
 
Hud-mot-hudkontakt 
Hud-mot-hudkontakt förespråkas av Världshälsoorganisationen (WHO 2003) och 
definieras som följer: 
 
“Barnet läggs på sin mammas eller pappas nakna bröst i upprest position, iförd endast 
blöja och eventuellt en mössa, så långt som det är möjligt under dygnets alla timmar”.  
- Världshälsoorganisationen (WHO 2003) 
 
Hud-mot-hudkontakt härstammar från känguruvården. Känguruvård är en vårdform som 
främst syftar till att vårda prematura barn eller barn med låg födelsevikt. Känguruvården 
utvecklades 1999 på Maternal Infant Institute i Colombia av läkarna Héctor Martınez 
Gomez och Edgar Rey Sannabria. UNICEF har stöttat denna utveckling som en 
vårdhandling av prematura barn, då det har visat sig vara fördelaktigt för dem. Med 
tiden har denna metod implementerats runt om i olika delar av världen (Gomez u.å.). 
När kängurumetoden istället benämns med begreppet hud-mot-hudkontakt syftar man 
till vården av alla nyfödda barn och inte endast det prematura (Bergman 2011). 
Vetenskapen finner ständigt nya belägg för hur friska, fullgångna barn drar fördel av 
hud-mot-hudkontakt och är därför en vårdåtgärd som kan tillämpas även på dessa barn 
(WHO 2003).  
 



 2 

 
Fördelar med hud-mot-hudkontakt 
Då behovet av närhet är stort hos det nyfödda barnet (Rikshandboken 2013) är det 
viktigt med hud-mot-hudkontakt. Att ha hud-mot-hudkontakt efter barnets födelse har 
många fördelar på lång och kort sikt är forskningen överens om. Den visar att prematura 
barn och barn med låg födelsevikt drabbas av färre infektioner om det vårdas hud-mot-
hud. Amningen gynnas och barnet får stabilare värmereglering tack vare förälderns 
kroppsvärme (WHO 2003). Vårdformer där hud-mot-hudkontakt implementeras som en 
aktiv vårdhandling har visat sig vara mer kostnadseffektiv jämfört med vårdformer där 
hud-mot-hudkontakt inte aktivt uppmuntras, enligt en studie gjord i Nicaragua, av 
Broughton, Gomez, Sanchez och Vindell (2013, ss. 178-179). De kostnader som 
minskade var de för kuvösvård, läkemedel framförallt antibiotika samt kostnaderna för 
sjukhusvård då även vårdtiderna minskade. Kroppstemperatur, puls, andning och 
allmänt välbefinnande hos barnet har i en Cochraine-review visats vara mer stabila om 
barnet vårdas hud-mot-hud kontinuerligt med en förälder. Hud-mot-hudkontakt hade 
även positiva effekter på mamman då amningen förbättrades, förenklades och 
upplevelsen av stress minskade (Moore et al. 2012, s. 86).  
 
Världshälsoorganisationen, WHO, rekommenderar helamning de första sex månaderna 
av ett barns liv och bröstmjölk som en del av kosten åtminstone de första två 
levnadsåren (WHO 2016). Att amning gynnas av hud-mot-hudkontakt visas i flertalet 
studier. Det är både amningsstart, amningsfrekvens och amningsduration samt barnets 
sök- och sugreflexer man sett påverkas till det bättre av att barnet legat hud-mot-hud 
med sin mamma efter födelsen (Augustin, Donovan, Lozano, Massucci & Wohlgemuth 
2014, ss. 52-53; Moore et al. 2012, s.86; Hake-Brooks & Andersson 2008, s.156; 
Heidarzadeh, Hosseini, Ershadmanesh, Gholamitabar Tabari & Khazaee 2013, ss. 304-
305; Taylor, Nickel & Labbok 2012, s. 2264; Svensson, Mathiessen & Widström 2005, 
ss. 101-103; Kantrowitz-Gordon 2013, s. 161). Mammor som har sina barn hud-mot-
hud kan tidigt se tecken på att barnet vill amma, enligt en studie av Aghdas, Talat & 
Cepideh (2013, ss. 39-40). Studien visade även att mammor som haft sina barn hud-
mot-hud direkt efter förlossningen har ett större självförtroende gällande sin egen 
förmåga att kunna amma barnet. Det nämns vidare att ökat självförtroende är en god 
hjälp för att kunna upprätthålla amning. Hud-mot-hudkontakt verkar även förebyggande 
mot amningsproblem (Aghdas, Talat & Cepideh 2013, ss. 39-40). 
 
Även pappan/partnern kan ge den hud-mot-hudkontakt som barnet behöver. Det nämns 
i en studie att om barnet av någon anledning inte kan vistas hud-mot-hud med sin 
mamma är det viktigt att pappan/partnern tar sig an den rollen. Då mår barnet bättre, blir 
nöjdare och det främjar amningen. Barnet kommer även på pappan/partnern börja leta 
efter bröstet och vilja suga men kan då istället suga på huden eller ett finger. En studie 
av Erlandsson (2007) visade att de barn som låg hud-mot-hud med sin pappa grät mer 
sällan och var lugnare jämfört med de barn som inte lågt hud-mot-hud alls. Papporna i 
studien kände att de lättare knöt an till sitt barn och kände sig mer viktiga för det. De 
kände även ett större självförtroende till att kunna ta hand om barnet längre fram och 
lärde sig fortare barnets olika signaler. 
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Hud-mot-hudkontakt i vården 
I Socialstyrelsens publikation ”10 steg som främjar amning” (2014) är ett av stegen att 
det nyfödda barnet läggs hud-mot-hud hos sin mamma så snart som möjligt efter 
födseln och får ligga där ostört i en till två timmar. Friska, välmående, nyfödda barn 
läggs därför oftast hos sin mor som en aktiv vårdhandling, vilken har införts på grund 
av denna rekommendation. Rekommendationen avser att främja amningen, och nämner 
inte övriga fördelar med hud-mot-hudkontakt. Den avser inte heller omvårdnaden längre 
fram i barnets liv än de första timmarna. De vårdhandlingar med hud-mot-hudkontakt 
som en del av vården, har framtagits specifikt för de underburna eller sjuka barnet. För 
friska, fullgångna barn, födda i graviditetsvecka 37+0 - 41+6, finns inga vetenskapligt 
förankrade hinder mot att implementera hud-mot-hudkontakt kontinuerligt. De hinder 
som nämns i vetenskapen är bland annat faktorer som besök av andra än partner och 
barnets syskon samt att besökare vill hålla barnet (Calais, Dalbye, Nyqvist & Berg 
2010, ss. 1082-1084). 
 
 
Anknytningsteori 
Tidig anknytning mellan barn och föräldrar är av stor vikt för barnets framtida 
utveckling och relationer, för att kunna känna sig trygg och lita på andra människor. 
Framförallt så är det nyfödda barnet i extra stort behov av närhet och trygghet 
(Grandelius 2011). 
 
John Bowlby menar i sin anknytningsteori att nära och känslomässiga relationer knyts 
mellan barn och föräldrar. Han menar att barn föds utrustade med vissa beteenden så 
som rörelser och skrik, som syftar till att barnet ska kunna be att få sina behov av 
omvårdnad och närhet tillfredsställda. Barnet vet vid födseln inte vem som ska komma 
att bli dess anknytningsperson utan har som första uppgift i livet att lära sig känna igen 
sina föräldrar. Detta sker hos de flesta barn under deras fyra första levnadsveckor och de 
använder sig då av sinnen så som lukt, smak, hörsel, syn och känsel. Sättet på vilket en 
förälder tar hand om sitt barn har betydelse för hur barnets hjärna utvecklas. Barnet vill 
ha trygghet och skydd i form av fysisk närhet till sin förälder, detta behov är viktigt att 
tillgodose för att barnet ska kunna utvecklas till en trygg individ. Barnet är helt 
beroende av att de personer som har hand om det och som upprätthåller beskydd 
framförallt i form av fysisk närhet (Broberg, Granqvist, Ivarsson & Risholm-Mothander 
2006, ss. 157-160). 
 
 
PROBLEMFORMULERING 
 
Personal inom perinatal- och antenatalvården förespråkar hud-mot-hudkontakt i vården 
av nyfödda barn. Men då det ännu inte finns etablerade, aktiva vårdhandlingar för detta, 
är det upp till föräldrarna att ta till sig denna kunskap och implementera detta. 
 
Det är inte ingående studerat vad blivande föräldrar har för uppfattning om hud-mot-
hudkontaktens betydelse för barn, föräldrar och kontakten dem emellan. Det kan därför 
vara av vikt att undersöka vilka uppfattningar det finns hos blivande föräldrar för att 
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som barnmorska kunna ge adekvat stöd och således öka implementerandet av 
kontinuerlig hud-mot-hudkontakt även efter barnets första levnadstimmar. 
 
 
SYFTE 
 
Syftet med studien är att beskriva blivande föräldrapars uppfattningar om vad hud-mot-
hudkontakt har för betydelse för barn, föräldrar och kontakten dem emellan. 
 
 
METOD 
 
Ansats & Analysmetod 
En kvalitativ ansats valdes för att på bästa sätt kunna beskriva blivande föräldrars 
uppfattningar. Den kvalitativa ansatsen ger möjlighet att ställa öppna intervjufrågor och 
följdfrågor för att kunna komma nära informanternas tankar kring fenomenet hud-mot-
hudkontakt. Genom att tillämpa fenomenografi som analysmetod kan ytterligare 
fördjupning ske i hur dessa informanters uppfattningar ser ut. Fenomenografi erkänner 
att människor har olika uppfattningar av fenomen, företeelser och/eller objekt i världen. 
Fenomenografisk metod beskriver således hur fenomen, företeelser och/eller objekt 
uppfattas av olika människor. Fokus ska läggas vid innehållet i de olika uppfattningarna 
samt relationen mellan dem. Enligt fenomenografin är en uppfattning ett sätt att förstå 
något eller ett sätt att erfara något. Mellan det gemensamma och det individuella finns 
ett mindre antal olika sätt att uppfatta världen. Fenomenografin tar upp både det 
begreppsliga och det upplevda (Dahlgren & Johansson 2015, ss. 162-175).  
 
Fenomenografin gör skillnad mellan första och andra ordningens perspektiv. Inom övrig 
forskning antas ofta första ordningens perspektiv vilket innebär att författaren 
intresserar sig för hur något verkligen är, alltså fakta och vad som kan observeras 
utifrån. Författaren beskriver då själv aspekter av verkligheten. Inom fenomenografin 
antas istället andra ordningens perspektiv, vilket innebär att syftet inte är att undersöka 
fenomenet i sig utan uppfattningen av detta fenomen. I andra ordningens perspektiv är 
det därför av intresse att istället beskriva hur personer uppfattar olika aspekter av 
verkligheten. Fenomenografin beskriver alltså inte vad någonting är, utan vad som 
uppfattas och hur uppfattningen ser ut, oavsett om den är korrekt eller ej. 
Fenomenografi handlar om att som författare se hur omvärlden ter sig för de studerade 
personerna, för att närma sig förståelse för dessa. En jämförelse av olika människors 
uppfattningar är också av intresse inom fenomenografi, för att försöka beskriva på vilka 
olika sätt informanterna uppfattar sin omvärld. Andra ordningens perspektiv har antagits 
i denna studie för att beskriva vilken uppfattning blivande föräldrapar har om hud-mot-
hudkontakt och hur de uttrycker denna uppfattning. (Larsson 1986, s.12). 
 

”Det fenomenografiska forskningsobjektet kan sammanfattningsvis karaktäriseras på 
följande sätt: Vi vill beskriva hur fenomenen i omvärlden uppfattas av människor, detta 
innebär att vi är ute efter innebörder, istället för förklaringar, samband eller frekvenser. 
Detta innebär också att vi har valt att beskriva hur detta framstår för dessa människor 

och inte hur något egentligen är.” (Larsson 1986, s. 13) 
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Urval 
Den fenomenografiska metoden har som intresse att undersöka variationen av 
uppfattningar i en population. Det är därför brukligt att specifikt välja informanter vars 
uppfattningar skiljer sig åt så mycket som möjligt. I denna studie gjordes ett 
bekvämlighetsurval (Trost 2007, ss. 29-31). Då den allmänna uppfattningen hos 
blivande föräldrapar ville undersökas, inte uppfattningen hos någon specifik grupp, så 
användes inga exklusionskriterier gällande ålder, paritet eller socioekonomisk situation. 
Detta svarade an till studiens syfte. Inklusionskriterierna för urvalet var blivande 
föräldrapar, den gravida kvinnan med partner, som förvårdas på en 
kvinnohälsovårdsmottagning i två mellanstora städer i södra Sverige. Båda i paret skulle 
kunna närvara vid intervjun. De skulle även kunna bemästra det svenska språket 
flytande, så att en diskussion dem emellan kunde förstås av författarna och för att 
nyanser i diskussionen inte skulle falla bort på grund av språkförbistringar. Kvinnan 
skulle i graviditeten ha gått förbi tidpunkten för rutinultraljud, vilket i de inkluderade 
regionerna utförs under graviditetsveckorna 17-20.  
 
 
Datainsamling 
Verksamhetschefen på respektive enhet fick information om studiens utformning och 
gav därefter sitt samtycke till insamling av data på berörd kvinnohälsovårdsmottagning 
(se bilaga 1). Författarna tillfrågade därefter studiedeltagare utifrån planerade besök och 
med inrådan av patientansvarig barnmorska.  
 
Författarna valde att göra en pilotintervju på det första paret som valde att delta i 
studien, för att få möjlighet att utvärdera om de svar som kom fram svarade an till 
studiens syfte. Paret väntade sitt första barn i graviditetsvecka 36. Pilotintervjun 
utfördes enligt parets eget önskemål på kvinnohälsovårdsmottagningen i anslutning till 
ett planerat besök. Författarna ansåg att intervjufrågan svarade väl an och valde att 
fortsätta studien med denna öppna, inledande fråga. Pilotintervjun inkluderades också i 
studiens resultat.  
 
Ytterligare 11 par tillfrågades sedan om de ville delta i studien. Åtta par valde att delta, 
med tillägg av pilotintervjun intervjuades totalt nio par till föreliggande studie. Åtta par 
väntade sitt första barn och ett par väntade sitt andra. Kvinnorna hade gått mellan 22 
och 37 veckor i sin graviditet. Sju par var av svensk härkomst och två par hade annan 
härkomst, men bemästrade det svenska språket flytande. Samtliga par fick information 
om studiens syfte och utformning (se bilaga 2) samt skriva på samtyckesformulär (se 
bilaga 3). De ombads att avsätta 60 minuter för intervjun. Varje par intervjuades för sig 
på tid och plats som de själva valde. Intervjuerna utfördes av endast en författare åt 
gången, fyra intervjuer utfördes av den ena författaren och fem av den andra. Sju av 
paren valde att lägga intervjun i anslutning till ett planerat besök på 
kvinnohälsovårdsmottagningen och två par valde att intervjuas i sitt hem. De par som 
avböjde att delta i studien uppgav ingen särskild anledning till detta.  
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Inom fenomenografisk datainsamling används ofta semistrukturerade intervjuer, då med 
ett mindre antal frågor och relevanta följdfrågor. På så sätt får informanterna möjlighet 
att reflektera fritt och materialet kan bli så uttömmande och rikhaltigt som möjligt 
(Dahlgren & Johansson 2015, ss. 162-175). I enlighet med denna metod inleddes 
intervjuerna därför med en enda öppen fråga: “Vad har ni för uppfattning om vad hud-
mot-hudkontakt har för betydelse för förälder och barn och kontakten dem emellan?”. 
De följdfrågor som ställdes var av icke ledande art så som “Vill du beskriva det 
ytterligare?”, “Hur menar du då?”, “Kan du vara snäll att utveckla det du sa?”. 
Intervjuerna varade mellan 10 och 22 minuter, spelades in och transkriberades ordagrant 
i efterhand. 
 
 
Dataanalys 
Det inspelade intervjumaterialet transkriberades ordagrant för att sedan analyseras. 
Fenomenografi användes som analysmetod vilket innebar att de blivande föräldrarnas 
uppfattningar urskildes ur intervjumaterialet. I enlighet med Dahlgren och Johansson 
(2015, ss. 162-175), analyserades materialet enligt fenomenografins sju analyssteg. 
Första steget innebär att materialet läses i flera omgångar för att författarna ska vara 
bekanta med innehållet. I steg två kondenseras materialet och betydelsefulla uttalanden 
och stycken urskiljs sedan, i detta fall med hjälp av färgkodning. Dessa uttalanden och 
stycken kallas för passager. Steg tre innebär en jämförelse av de olika passagerna i jakt 
på likheter och olikheter i materialet. Fenomenografins huvudmål är att finna 
variationen mellan olika uppfattningar. Därför bör forskarna leta efter likheterna, för att 
kunna finna variationen då uppfattningar som initialt ser lika ut efter analys kan förhålla 
sig olika till fenomenet i sig. I steg fyra grupperas de olika passagerna, med likheter och 
olikheter, i grupper där de relaterar till varandra. I steg fem läggs fokus på likheterna för 
att kunna artikulera kategorierna. Forskarnas uppgift är här att finna essensen i 
kategorierna och dra gränsen för hur stora skillnaderna i de olika passagerna får vara 
utan att hamna i en ny kategori. Steg fyra och fem kan upprepas tills ett adekvat antal 
kategorier med tydlig essens framträtt. I steg sex läggs fokus på det mest signifikanta i 
varje kategori för att ge kategorin ett namn som beskriver dess innehåll. I det sista 
analyssteget, steg sju, jämförs passagerna på nytt för att se om de passar in under flera 
olika kategorier. Inom fenomenografi kallas resultatet för utfallsrum och alla kategorier 
tillsammans bildar således detta utfallsrum. 
 
Denna analysprocess utfördes av båda författarna tillsammans, med undantag från det 
första steget då allt intervjumaterial lästes av författarna för sig. 
 
 
Tabell 1. Exempel på analysprocess 
 

Intervjumaterial Kondensering Passager Kategori 

Barnet blir tryggt av närheten då den ligger där den 
kan höra hjärtslag och röster den känner igen. Det 
lär sig känna igen sina föräldrar och knyter an. 

Närhet gör barnet tryggt. 
Den lär sig känna igen sina 
föräldrar. Anknytning. 

Att få knyta an. 
Att lära känna. 
Igenkänning ger 
trygghet. 

Hud-mot-
hudkontakt för 
anknytning och 
trygghet. 
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Hud-mot-hud gör att det inte blir stressigt runt hela 
processen att etablera amning. Amningen påverkas 
positivt av hud-mot-hudkontakt. Oxytocin 
utsöndras. Familjen blir lugn och avslappnad. Hud-
mot-hud är ett sätt att umgås med det lilla barnet. 

Man behöver ge sig själv 
och barnet tid. Hud-mot-
hud är ett sätt. Lugn och ro 
för amningen. Oxytocin. 

Möjlighet att 
landa. Lugn och 
ro. Amning. 

Hud-mot-
hudkontakt som ett 
sätt att ta sig tid. 

Som förälder vill man göra det rätta. Mest 
grundläggande behovet. Man ska följa sitt hjärta 
och lita på sina instinkter. Det känns naturligt. 
Barnet hålls varmt hud-mot-hud. 

Man vill göra det rätta. 
Grundläggande behov. Lita 
på instinkter. Hålla barnet 
varmt. 

Det rätta. 
Instinkter. Värme. 
Naturligt. 

Hud-mot-
hudkontakt; ett 
uttryck för 
instinkten att göra 
det rätta 

 
Tre beskrivningskategorier framkom under bearbetning av materialet, som presenteras i 
resultatet i form av huvudrubriker. Dessa kategorier var: 
Hud-mot-hudkontakt för anknytning och trygghet. 
Hud-mot-hudkontakt som ett sätt att ta sig tid. 
Hud-mot-hudkontakt, ett uttryck för instinkten att göra det rätta. 
 
 
Etiska överväganden 
I enlighet med Helsingforsdeklarationen (World Medicine Association, WMA, 2013) 
har de tilltänkta studiedeltagarna informerats om studiens syfte och fått lämna 
informerat samtycke till att delta. De har vidare informerats att all form av deltagande är 
frivillig samt att de närhelst de vill kan avsluta sitt deltagande utan risk för negativa 
påföljder i vården av dem. Vidare har samtycket inhämtats av författarna för att 
studiedeltagarna inte ska känna påtryckningar att delta i studien, av den barnmorska 
som är ansvarig för vården av dem. 
 
I enlighet med Lagen om etikprövning av forskning som avser människor (SFS 
2003:460) har deltagarna frivilligt lämnat skriftligt samtycke i samtyckesformulär (se 
bilaga 3). 
 
Det inspelade materialet raderades efter att transkriberingen gjorts. Det transkriberade 
intervjumaterialet har avidentifierats för att skydda studiedeltagarnas privatliv och 
förvarats inlåst. På så sätt har endast författarna till studien tagit del av materialet 
(WMA, 2013). 
 
Förförståelse 
Författarnas förförståelse består av den kunskap och erfarenhet som tillförskaffats under 
arbete som sjuksköterska på BB-avdelning, genom påbörjad barnmorskeutbildning samt 
från erfarenheter från den verksamhetsförlagda utbildningen. Författarna har försökt att 
lägga denna förförståelse åt sidan under analysprocessen för att inte påverka resultatet. 
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RESULTAT 
 
Hud-mot-hudkontakt för anknytning och trygghet 
Att barnet får möjlighet att knyta an med det som den känner igen, såsom röster och 
dofter, uppfattades som viktigt och en grund för barnets trygghet. Barnet känner efter 
födseln igen livet från livmodern, genom exempelvis hjärtljud och hur föräldern rör sig, 
vilket uppfattades kunna göra barnet tryggare. 
 
“Sen tror jag att det är viktigt för alla bebisar, speciellt nyfödda, att dem ska vara nära. 
För har den legat i magen i nio månader och hört hjärtslag och ljud//så tror jag att det 

är viktigt att de känner samma sak.” 
 
Informanterna beskrev hud-mot-hudkontakt som ett sätt att underlätta anknytningen 
mellan förälder och barn. Det uppfattades vara mest naturligt för mamman att ha barnet 
hos sig eftersom det är hon som kan amma, men att barnet även knyter an till pappan 
om det får ligga hud-mot-hud med honom. För barnet spelar det ingen roll vilken av 
föräldrarna som har barnet hos sig då det känner igen pappans röst från tiden i magen, 
och lär sig efterhand att pappa är en av barnets föräldrar också. 
 

“Då spelar det ju ingen roll om det är mamma eller pappa den ligger på, utan det är 
bara själva grejen att den ligger nära. Så tänker jag.” 

 
Om en mamma skulle gå bort under förlossningen så går det lika bra att vara hud mot 
hud med pappan, eller en helt annan familjemedlem, var en uppfattning. Det är närheten 
och kontakten som är det viktiga, inte nödvändigtvis vem det är som har barnet hos sig. 
 
De blivande föräldrarna beskrev hud-mot-hudkontakt som ett sätt att lära känna sitt barn 
och för barnet att lära känna sina föräldrar. Hudkontakten ger föräldrarna möjlighet att 
komma barnet nära samt förstå att det blivit verklighet att barnet är här. Hudkontakten 
ger också föräldrarna möjlighet att lära känna sitt barn i den bemärkelse att de snabbt 
kan se och uppfatta signaler på att barnet vill något, därmed lär de känna barnets 
signaler och rytm fortare än om de inte hade haft sitt barn nära sig. Hud-mot-hudkontakt 
ansågs kunna vara ett sätt att kommunicera mellan förälder och barn, att kunna förstå 
barnets behov utan verbal kommunikation. Det sågs som ett samspel, där bättre kontakt 
och förståelse för varandra kunde uppnås. Detta uppfattades kunna ge ett starkare band 
mellan föräldrar och deras barn från start. 
 
Hud-mot-hudkontakt är en viktig del av att ge det nyfödda barnet den närhet som det 
behöver, menade informanterna. Då barnet legat i magen i nio månader vill det efter 
födseln åter vara så nära som möjligt. De beskriver att det känns naturligt att barnet vill 
komma nära sina föräldrar då den inte ännu känner till världen utanför magen. Den 
första stunden vet ju inte barnet vart det hamnat och att komma nära föräldrarna hud-
mot-hud kan hjälpa barnet hantera den nya situationen. Vidare menade de att hud-mot-
hudkontakt och den fysiska närheten gjorde att barnet kände att det var i säkerhet. Om 
barnet ligger hud-mot-hud vet det att föräldrarna inte kan lämna det ensamt, det känner 
att föräldrarna finns där hela tiden. Barnet kan lättare slappna av om den vet att 
föräldrarna är nära genom hud-mot-hudkontakt och känner sig då omhändertaget. Ett 
par uttryckte det som:  
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“Man vet ju själv om man hade kommit till ett helt nytt ställe, då hade man ju velat ha 

någon form av säkerhet…” 
 

Föräldrarna blir lika trygga som barnet, då det mest naturliga är att ha barnet så nära sig 
som möjligt för att kunna beskydda det.  
 

“...när bebisen får ligga nära, oavsett om det är på sin mamma eller på sin pappa, så 
tänker jag att//vi känner ett lugn när barnet är nära.” 

 
De blir lugna av att veta var barnet är hela tiden, något som möjliggörs automatiskt vid 
hud-mot-hudkontakt. De berättade hur de hört att andra mammor som exempelvis 
förlösts med kejsarsnitt inte har kunnat få upp barnet på bröstet direkt efter 
förlossningen och har då upplevt det som väldigt traumatiskt, att “barnet tagits från 
dem”. 
 
Hud-mot-hud uppfattades även kunna hjälpa barnet att hantera alla de nya intryck som 
det får. 

 
“...det är ju hans första sekunder och minuter i livet och//var är han? Han har ju ingen 
aning//men känner han då att här [hud-mot-hud] är det//tryggt precis som i magen… 

Det är viktigt.” 
 
Hud-mot-hudkontakt uppfattades kunna ge barnet en bra start i livet och göra barnet till 
en tryggare individ även längre fram i livet av den kontakten. Även i barnets framtid 
mår det bra av att vara nära, hud-mot-hud beskrivs då som “en plats att samlas på”. Ett 
föräldrapar som väntar sitt andra barn menar att de kan märka på sitt ett och ett halvt år 
gamla barn att han mått bra av den närhet han fått som liten. 
 
“...för [pappan] låg ju med bar överkropp och honom i bara blöja mot sig//i hur många 
timmar som helst när han var liten//och vi märkte att han mådde bra av det. Det märker 
man ju nu //också, att han blir ju väldigt trygg//när man lägger sig med honom.” 
 
Brist på den kontakten kunde få negativa konsekvenser för barnet och för mamman. Att 
få upp barnet direkt på bröstet uppfattas skapa en god början till ett starkt band mellan 
mor och barn. 
 
 
Hud-mot-hudkontakt som ett sätt att ta sig tid 
När informanterna ombads beskriva vilken uppfattning de har om vad hud-mot-
hudkontakt har för betydelse för dem, barnet och kontakten dem emellan svarade de att 
den första hud-mot-hudkontakten, direkt efter förlossningen, var ett sätt att få landa i 
varandra och barnets ankomst. De menade att hud-mot-hudkontakt kunde lugna ner 
processen kring det första mötet, att äntligen mötas efter graviditeten och förlossningen 
samt att förberedas för allt det som ska ske därefter. Paren beskrev att man får ostörd tid 
tillsammans, att barnet och den nyblivna mamman får möjlighet att återhämta sig och 
familjen får möjlighet att börja höra samman. De menade att barnet är en ny liten 
individ som ännu inte far vetskap om klockan och de tider som den ska hålla, utan att 



 10 

den gör saker i sin takt när den är redo och detta borde föräldrarna anpassa sig till. Hud-
mot-hudkontakt ses då som ett sätt att ge barnet den tid som det behöver för att kunna 
hantera livet och den förändring som livet medför vid födelsen. Det beskrevs en 
ovisshet i huruvida det fanns en tidspress att komma igång med exempelvis amningen 
efter förlossningen och att det kanske finns vissa saker som tvunget ska ske inom en 
viss tid, såsom vägning och mätning. En förståelse för tidspressen inom sjukvården 
fanns, men det nämndes också att tidspressen inom vården inte borde få påverka den 
första tiden för föräldrarnas och barnets skull. 
 
En kommentar från ett blivande föräldrapar var:  
 

“...lugna ner dig, ligg nu här, du har all tid i världen..”  
 
Informanterna beskrev uppfattningar om att hud-mot-hudkontakt kan vara viktigt under 
hela nyföddhetsperioden och därefter, inte bara direkt i anslutning till förlossningen. Att 
ha barnet hud mot hud är något båda föräldrarna kan implementera, menade de. Den 
förälder som har möjlighet bör ha barnet hud-mot-hud, att kunna göra det med båda 
föräldrarna ger barnet trygghet till dem båda och inte endast en förälder. De flesta paren 
talar dock även om hud-mot-hudkontakt som något tidskrävande och svårt att 
implementera. Att det handlar om något som aktivt bör göras i kontakten med barnet 
och något man får ta sig tid till. De menade att de ser sig själva komma hem med barnet 
och sedan ligga med barnet hud-mot-hud i flera timmar för att kunna mysa och 
återhämta sig. Hud-mot-hudkontakt sågs som en aktiv handling, inte något som 
fortlöpande kan tillämpas under dagen i samband med att man gör något annat. Ett par 
beskrev sin uppfattning om hud-mot-hudkontakt efter att ha fått information på 
föräldrautbildning: 
 
“Menar de nu att man ska gå runt naken hemma hela dagarna och bara ha bebisen på 
bröstet? Det känns ju inte som det funkar heller. Men man får väl se… Det är som nån 

gåta.” 
 
Att komma hem efter jobbet, ha barnet hud mot hud och ge barnet den tiden, 
uppfattades som ett sätt att umgås till en början när barnen är små. Vikten av att vara i 
nuet när man har hud-mot-hudkontakt med sitt barn påtalades. Uppfattningar fanns även 
om att det var mer avstressat förr i tiden och att man levde mer i nuet, vilket i sin tur 
nog gjorde att allt fungerade lite lättare med exempelvis amningen. 
 
Vikten av att ta det lugnt vid amning beskrevs av informanterna. Hud-mot-hud ansågs 
vara avstressande och därmed kunna vara ett sätt att ge barnet den tid som behövs för att 
komma igång att amma. Det beskrevs vidare att mamman genom hud-mot-hudkontakt 
känner ett större lugn vilket även påverkar amningen positivt. Om man inte stressar 
fram processen med att etablera amningen så kommer den troligtvis fungera bättre och 
finnas en större möjlighet till att få amningen att komma igång automatiskt, menade de. 
Hud-mot-hudkontakt uppfattades kunna bidra till en känsla av lugn vilket i sin tur gör 
att “systemet” i kroppen lättare kan fungera. 
 
“...men jag tänker att det barnet jag ska amma är ju inte det första barnet som ammas 
utan det ligger ju lite i våra kroppar att systemet ska fungera så det är väl mer det att 
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man ska förlita sig på sin kropp på något sätt istället för att tvinga den till något, 
kanske.” 

 
Många uppfattade hud-mot-hudkontakt som en viktig del i amningen och något som 
påverkar amningen positivt. Dessa nämnde att oxytocin utsöndras vid hud-mot-
hudkontakt och kunskap fanns om betydelsen av oxytocinet för att underlätta amningen. 
En uppfattning var även att hud-mot-hudkontakt direkt efter förlossningen hjälper till att 
producera mjölk samt att det är en förberedelse inför att amningen ska komma igång, en 
förberedelse för både mor och barn.  
 
Det nämndes att det vid hud-mot-hudkontakt är lättare för barnet att äta, eftersom det då 
samtidigt känner trygghet, och det blir då i sin tur lättare att få matsituationen att 
fungera. Barnet kan lukta sig till och känna efter vart bröstet finns och hitta dit om det 
ligger hud mot hud. Det är även bra för mamman då hudkontakten sätter igång 
hormoner som underlättar amningen.  
 

“Dels att de lär sig att de kan lukta sig till och känna efter var bröstet finns och hitta 
dit. Men även att det är bra för mamman när man ska börja amma, eftersom det sätter 

igång hormoner och gör att amningen underlättas.” 
 

Föräldraparen såg på amningsstunden som en stund av närhet, och inte endast en 
matstund. De menade att amningen var en bra stund för barnet att få hudkontakt. Dock 
nämndes även uppfattningar som att hud-mot-hudkontakt inte kan appliceras på samma 
sätt vid amning som när barnet inte ammas, då ofta endast bröstet tas fram vid amning. 
Uppfattningen var att “det är så det brukar gå till vid amning”, och hud-mot-
hudkontakten är något helt annat som görs vid något annat tillfälle än under 
amningsstunden.  
 
Vikten av att förlita sig på sin kropps naturliga signaler istället för att försöka tvinga 
fram amningen beskrevs vidare av flera informanter, och hud-mot-hudkontakt ansågs 
kunna underlätta detta. Att inte stressa fram amningen och känna att tiden finns, tar 
även bort den press som kan upplevas kring amningssituationen. Det fanns även 
uppfattningar om att de yttre krav som kan upplevas kring amningssituationen inte 
gynnar amningen i sig.  
 
Det fanns uppfattningar om positiva effekter av att ha hud-mot-hudkontakt med sitt barn 
även när barnet inte ska ammas, då detta uppfattades som att ta sig tid för sitt barn.  
 

“...att//göra det när man är hemma på kvällarna och//tar sig den tiden.” 
 
 
Hud-mot-hudkontakt; ett uttryck för instinkten att göra det rätta  
Informanterna uttryckte sig ha positiva uppfattningar till hud-mot-hudkontakt med det 
väntade barnet. Många var överens om att hud-mot-hudkontakt är av stor vikt och att 
det har många fördelar, men hade dock ibland svårt att specifikt precisera vilka dessa 
fördelar var. De hade vetskap om att hud-mot-hudkontakt var bra, det hade de hört eller 
läst sig till, men kunde ha svårt att formulera på vilket sätt det gav fördelar för föräldrar 
och barn. Det kändes bara rätt, menade det. Uttalanden som: 
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“det finns en massa anledningar till att ha den [bebisen] så länge som möjligt på sig 

och hos sig.”  
 

“man vet ju inte riktigt hur viktigt, alltså bara att det är en viktig del i början”.  
 

Vi fick ofta svar som:  
 

“det är bra för hur mycket som helst”  
 
“utifrån det man har läst // verkar det ju vara väldigt positivt att just ha barnet nära till 

sig sådär”. 
 
Hud-mot-hudkontakt ses av blivande föräldrar som ett av de mest grundläggande och 
naturliga behoven för ett nyfött barn och det finns en känsla av att det är det rätta att 
göra från start. Det har säkerligen varit så i alla tider och är troligtvis ett medfött 
beteende som vi har med oss, som en instinkt, menar de. Genom att lyssna på sig själv 
och lita på sin kropp och sitt hjärta, så vet man vad som är det rätta och mest naturliga 
för sitt barn. Det framkom även uppfattningar om vikten av att inte lyssna för mycket på 
åsikter från andra om de skiljer sig från de egna uppfattningar och instinkter man har.  
 
Hud-mot-hudkontakt ansågs ge barnet en uppfattning om var kroppen börjar och slutar. 
Det rent taktila i kontakten vid hud-mot-hud uppfattades kunna ge barnet mycket 
information då huden är ett så stort organ, att exempelvis oxytocin utsöndras vid 
hudkontakt och det blir man lugn av, menade de. Hud-mot-hudkontakt uppfattades, av 
föräldrarna, ha en läkande effekt för barnet, framförallt timmarna efter förlossningen. 
Att hud-mot-hudkontakt påskyndar även mammans läkning och återhämtning var en 
annan uppfattning som framkom, det nämndes då som ett exempel att det underlättade 
för livmodern att dra ihop sig efter förlossningen om barnet låg hud-mot-hud, på grund 
av hormonet oxytocin som då utsöndras. Informanterna beskrev vid något tillfälle att 
hud-mot-hudkontakten möjligtvis även kan motverka förlossningsdepressioner hos 
mamman, då det kan bli lättare att ta till sig sitt nyfödda barn genom att man fysiskt 
känner barnet mot kroppen och känner samhörighet. 
 
Föräldraparen nämner vid något tillfälle uppfattningar om att värmen som hud-mot-
hudkontakt ger är en fördel. Det nämndes att värmen sprider sig till och från huden vid 
hud-mot-hudkontakt och att huden hos föräldrarna har en behaglig temperatur för 
barnet. De använder beskrivningar som:  
 

“Det är ju kallt här ute, kallare än i magen, klart att de behöver värme då” 
 
eller 
 

“De är lite som hundar typ… Typ om jag fryser hemma, så lägger jag mig jämte vår 
hund, för han blir så varm, då får jag ju hans värme. Och det är ju så som hundar gör, 
att de har varandra som de ligger emot när de fryser. Det är väl samma sak som med 

bebisar, att vi kan hjälpa till att ge dem värme om de ligger mot huden…” 
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Vissa föräldrar hade tankar om att barnet den första tiden efter förlossningen ska lära sig 
att äta själv och andas själv, och att det underlättas med hjälp av värmen från förälderns 
hud. Den behagliga temperaturen som finns nära kroppen underlättar andningen hos det 
nyfödda barnet, att det kanske går fortare för barnet att ventilera ut fostervatten ur 
lungorna och att de kommer igång med andningen fortare när de ligger hud-mot-hud 
hos en förälder. 
 
 
DISKUSSION 
 
Metoddiskussion 
Fenomenografi beskriver hur fenomen och/eller objekt uppfattas av olika människor 
och skillnader i på vilket sätt olika människor erfar verkligheten. Då syftet till denna 
studie var att beskriva blivande föräldrars uppfattningar om vad hud-mot-hudkontakt 
har för betydelse, ansågs vald analysmetod vara lämplig och kunna ge ett intressant 
resultat (Dahlgren & Johansson 2015, ss. 162-175). Då författarna inte ville att 
intervjuerna skulle bli alltför styrda användes, i enlighet med den fenomenografiska 
metoden, öppna intervjufrågor. Författarna till föreliggande studie är oerfarna både vad 
gäller intervjuteknik och dataanalys, vilket kan påverka resultatets giltighet. På grund av 
detta och för ökad tillförlitlighet till studien har författarna redogjort i detalj för hur 
analysprocessen gått till samt redovisat exempel på detta. Författarna har även varit 
medvetna om sin förförståelde och försökt lägga denna åt sidan under analysprocessen 
för att inte låta det påverka resultatet.  
 
Ett inklusionskriterium var att båda i paret skulle kunna närvara vid intervjutillfället. 
Detta på grund av att en diskussion mellan dem ville uppnås, om vilka uppfattningar de 
hade om hud-mot-hudkontaktens betydelse. Genom att vara observatörer till dynamiken 
i diskussionen paret emellan var målet att författarna skulle kunna höra ett djupare 
innehåll. Detta ansågs enligt författarna kunna vara en styrka. Mer erfarna intervjuare 
skulle säkerligen kunna få ett ännu mer uttömmande svar vid intervjuerna samt uppfatta 
och tolka samspelet ytterligare. Eftersom intervjuerna spelades in kunde författarna med 
fördel koncentrera sig på själva intervjun och parets samspel.  
 
Att ett inklusionskriterium var att paret skulle genomgått rutinultraljud eller tiden för 
rutinultraljud syftade till att graviditeten kan upplevas mer verklig efter utgången av 
artonde graviditetsveckan eller efter att föräldrarna på ultraljudet fått se sitt barn för 
första gången (Öyen & Aune 2016, ss. 9-11). De blivande föräldrarna har då fått 
möjlighet att börja bearbeta att de ska bli föräldrar och vad det innebär för dem. De har 
hunnit fantisera om sitt barn och har kanske börjat bilda sig en uppfattning om hur de 
vill ta hand om barnet på bästa sätt. Kanske har de läst på, pratat med vänner som fått 
barn eller diskuterat med sina egna föräldrar och på så vis börjat skaffa sig en 
uppfattning om den kommande tiden med ett barn. Då det var just föräldrars uppfattning 
och inte specifikt tillförskaffade kunskap författarna ämnade att studera användes inte 
genomgången föräldrautbildning som ett inklusionskriterium.  
 
Inom fenomenografin är det brukligt att välja informanter specifikt utifrån deras 
uppfattningars olikheter, för att på så sätt få så bra spridning i materialet som möjligt. I 
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denna studie ansågs det dock vara svårt att först kartlägga de olika uppfattningarna i en 
population i ett första led för att sedan välja informanter utefter det. Faktorer som ålder, 
pariet eller socioekonomisk situation behöver nödvändigtvis inte påverka den 
uppfattning om just hud-mot-hudkontakt som det specifika paret har. Urvalet till 
föreliggande studie var ett bekvämlighetsurval, just på grund av den tidsbegränsning 
som författarna hade att utföra sin studie. Bekvämlighetsurval kännetecknas av att man 
använder sig av de informanter man kan få tag på, på enklast möjliga vis, utan hänsyn 
till huruvida de är representativa för den population författarna ämnar studera. Detta kan 
göra att överförbarhet av studiens resultat till den större populationen saknas. Resultatet 
blir alltså representativt för de som studerats men kan inte antas vara överförbart på 
liknande par i populationen.  
 
Av de par som ville medverka i studien väntade 8 par sitt första barn och 1 par sitt andra 
barn. Även detta är ett resultat av bekvämlighetsurvalet. Generellt kan det ju antas att 
par som väntar sitt andra barn har en del egna erfarenheter att luta sig mot när de 
berättar om sina uppfattningar av hud-mot-hudkontaktens betydelse. Detta framkom 
även i intervjumaterialet och i resultatet av studien. Författarna valde att inte ha några 
exklusionskriterier gällande paritet av den anledningen att studien syftar till att 
undersöka uppfattningarna hos blivande föräldrar i allmänhet och inte enbart 
förstagångsföräldrar. Intervjumaterialet som framkom av intervjun med 
andragångsföräldrarna bedömdes även bidra med intressanta och värdefulla reflektioner 
som författarna inte ville utesluta, utan belysa. Vidare är skillnaden i, eller snarare 
fördjupningen av, uppfattningarna som framkom av andragångsföräldrarna mycket 
intressant för vidare forskning i området, exempelvis hur uppfattningar ändras efter 
erfarenheten av att ha fött upp ett barn. Dock kan det inte uteslutas att studien kunnat få 
ett annat resultat om fördelningen mellan först- och flerföderskor varit jämnare, 
exempelvis om ett kvoturval gjorts. Om nullparitet varit ett exklusionskriterium eller ett 
inklusionskriterium hade resultatet troligtvis också varit annorlunda. 
 
Paren valde i samtliga fall utom två, att förlägga intervjun på ett rum på 
kvinnohälsovårdsmottagningen. Dessa utfördes i ett rum där övrig personal lät bli att gå 
in och störa. Möjligen hade intervjuplatsen betydelse för hur djupgående intervjuerna 
blev då paret möjligen kunnat slappna av mer om intervjuerna exempelvis utfördes i 
deras hem. De två paren som intervjuades i det egna hemmet upplevdes mer 
avslappnade och tenderade att reflektera mer fritt och ge ett mer uttömmande svar än de 
deltagare som intervjuades på mottagningen. Huruvida intervjuplatsen i sig hade 
betydelse för hur rikhaltigt intervjumaterialet blev är svårt att avgöra, då det säkerligen 
kan bero såväl på faktorer som att paret hade planerat något efter besöket på 
mottagningen, och därmed var tidspressade, som att de känner sig mindre bekväma på 
mottagningen än i sitt eget hem. 
 
 
Resultatdiskussion 
Föreliggande studie visade att föräldrarnas samlade uppfattningar var att hud-mot-
hudkontakt har en positiv effekt på föräldrar och barn, och föräldrarna var positivt 
inställda till att ha hud-mot-hudkontakt med det väntade barnet. De hade uppfattningar 
om att hud-mot-hudkontakt möjliggjorde anknytning och trygghet samt kunde 
tillfredsställa vissa grundläggande behov som fanns hos barnet. De uttryckte även 
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funderingar kring att vardagliga måsten kan försvåra möjligheten att ha barnet hud-mot-
hud stora delar av dagen.  
 
I resultatet beskrev föräldrapar uppfattningar om hud-mot-hudkontakt som något 
betydelsefullt och viktigt. De beskrev hud-mot-hudkontakt som något positivt på olika 
vis, men framförallt som ett viktigt redskap för att kunna ge trygghet till både förälder 
och barn samt som ett hjälpmedel för anknytningen mellan dem. Detta på grund av 
bland annat den igenkänning barnet kan ha av föräldern, från livet i livmodern. I en 
studie undersöktes bland annat mammors uppfattning av och attityder till hud-mot-
hudkontakt.  I studien tyckte sig dessa mammor ha en uppfattning om vad hud-mot-
hudkontakt innebar och var överens om att hud-mot-hudkontakt är betydelsefullt 
(Ferrarello & Hatfield 2014, ss. 58-59). En studie av Moran-Peters, Robbyn-Zauderer, 
Goldman, Baierlein & Smith (2014, ss. 301-302) intervjuades kvinnor som fött minst 
två barn med hjälp av kejsarsnitt där första barnet ej varit möjligt att lägga hud-mot-hud. 
Andra barnet fick de möjlighet att ha hud-mot-hud i samband med förlossningen. De 
upplevde att det möjliggjorde en bättre kontakt mellan dem och det barn de haft hud-
mot-hud i samband med förlossningen. De upplevde också att det var väsentligen 
mycket lättare att knyta an, vilket föräldrarna i föreliggande studie hade uppfattningar 
om. Att det kan upplevas som traumatiskt att inte få till sig sitt barn direkt på grund av 
ett kejsarsnitt reflekterade även föräldrarna i föreliggande studie om, vilket också 
behandlas i studien av Moran-Peters et al. (2014, ss. 301-302). 
 
Föräldrarna beskrev hud-mot-hudkontakt som ett sätt komma in i livet som familj. De 
hade uppfattningen att denna handling gör att de tar sig den tid barnet behöver av dem 
och som även de behöver. De talade om hud-mot-hudkontakt som ett sätt att umgås med 
det lilla barnet och som ett sätt att lära känna det. De beskrev även hur detta 
möjliggjorde för barnet att känna igen dem som dess föräldrar. Genom analysen 
tenderar en tanke att återkomma hos författarna, att föräldrarna kanske ser hud-mot-
hudkontakt som en uppoffring de gör för barnet och sig själva. De beskrev nämligen 
vidare hur de upplever vissa svårigheter med att förstå hur det kan vara möjligt att ha 
sitt barn hud-mot-hud så mycket som barnmorskorna de träffat menar. De talade nästan 
om hud-mot-hudkontakt som något som krävdes av dem. De undrade skämtsamt om de 
skulle behöva gå hemma nakna hela dagarna med sina barn hud-mot-hud, för att kunna 
uppfylla kravet om den mängden hud-mot-hudkontakt. Det uppfattades vidare som 
tidskrävande och svårt att genomföra hud-mot-hudkontakt i denna utsträckning då detta 
omöjliggjorde all annan aktivitet. I en studie av Ferrarello & Hatfield (2014, ss. 58-59) 
uppfattde föräldrarna att de avsatte tillräckligt med tid till hud-mot-hudkontakt med 
barnet som de trodde sig behövas. Dessa uppfattningar kan visa att det råder 
missuppfattning mellan hur vårdpersonal menar att hud-mot-hudkontakt kan utföras och 
hur föräldrar upplever vårdpersonalens önskemål som krav.  
 
Resultatet i föreliggande studie visade att dessa föräldrar hade en hel del uppfattningar 
om hur hud-mot-hudkontakt kan påverka amningen positivt och underlätta etableringen 
av denna. De beskrev hur hud-mot-hudkontakt verkar avstressande på den lilla familjen 
och ger utrymme för hormoner att göra sitt till. Kvinnorna som intervjuades i Moran-
Peters’ studie (2014, s.302) beskrev även de hur hud-mot-hudkontakten bidrog till att de 
kände sig lugnare och mer avslappnade vilket i sin tur underlättade processen kring 
amning. Hudkontakten beskrevs ha en lugnande effekt på både mor och barn, vilket 
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även beskrivs i föreliggande studie. Författarna har i sitt sökande efter vetenskapligt 
förankrad information om hud-mot-hudkontaktens fördelar haft väsentligen lättast att 
hitta information om den positiva effekten på just amning. Om vi antar att blivande 
föräldrar, i det informationssamhälle vi har idag, efterlyser information hur man vårdar 
sitt barn på bästa sätt så kommer de säkerligen ha lätt att hitta information om hud-mot-
hudkontaktens positiva effekt på amning. Detta är information som blivande föräldrar 
verkar ha tagit till sig, vilket är bra! Även vårdhandlingar, att det nyfödda barnet läggs 
på mammas bröst, har utvecklats på grund av att amningen drar fördel av det. Men 
föreliggande studie visar att det finns goda uppfattningar om hud-mot-hudkontaktens 
övriga fördelar. Kanske skulle omvårdnaden av nyfödda barn förbättras ytterligare av att 
vårdhandlingar kring hud-mot-hudkontakt infördes på grund av dessa andra fördelar. 
Hade detta möjligen kunnat bidra till att föräldrar avsatte mer tid för hudkontakt med 
sina barn, eftersom vårdhandlingar kan tendera att väga något tyngre än bara 
rekommendationer? Om nyblivna föräldrar dessutom kan se att det på ett enkelt sätt går 
att implementera hud-mot-hudkontakt kontinuerligt under hela småbarnstiden, kan de se 
hud-mot-hud som något som är bra och självklart och inte som en uppoffring. 
 
Kunskap om hud-mot-hudkontakt och dess positiva effekter samt viljan att alltid göra 
det bästa för barnet motiverar föräldrar att implementera detta. Hud-mot-hudkontakt 
beskrivs också av flera föräldrapar som något som instinktivt känns rätt. Detta 
överbryggade det faktum att hud-mot-hudkontakt anses vara en tidskrävande handling 
som verkar svår att implementera i praktiken. Författarna upplever att människor 
generellt tenderar att lita allt mindre på sina instinkter och lyssna allt mer på råd och 
information från utomstående. Det kan då antas att föräldrar, trots sin vilja och instinkt 
att göra “det rätta”, skulle ha sina barn mindre hud-mot-hud om de inte hade haft 
kunskap om fördelarna. Här har barnmorskan därför en viktig uppgift i att upplysa 
föräldrar om vikten av att ha hud-mot-hudkontakt med barnet och vilka fördelar det 
medför (Calais et al. 2010, ss. 1082-1084). Denna information skall enligt Calais et al. 
(2010, ss. 1082-1084) ges redan under graviditeten, då kunskap om dess fördelar leder 
till att föräldrar tenderar att ha barnet mer hud-mot-hud. Barnmorskan bör även 
informera om att det finns en fördel i att båda föräldrarna har hud-mot-hudkontakt med 
barnet och att fördelarna är de samma oavsett vilken förälder som har barnet hos sig, 
något informanterna i föreliggande studie hade uppfattningar om.  
 
I en undersökning gjord i Uganda (Byaruhanga, Bergström, Tibemanya, Nakitto & 
Okong 2008, ss. 185-188) var syftet att undersöka mammors uppfattningar om hud-mot-
hudkontakt efter förlossningen. Där framkom att tendensen till att utföra hud-mot-
hudkontakt påverkas framförallt av kunskapen om dess fördelar. Undersökningen visar 
att vårdpersonal är de som anses vara bäst lämpade att förmedla sådan kunskap. 
Augustin et al. (2014, ss. 52-53) beskriver ytterligare vikten av att vårdpersonal har 
kunskap om hud-mot-hudkontaktens betydelse för att kunna ge information om de 
positiva effekterna till föräldrarna. Det är därför troligt att barnmorskor har ett stort 
ansvar i att förmedla kunskap om de positiva effekterna av hud-mot-hudkontakt, för att 
föräldrar skall implementera detta i större utsträckning. Det är då av vikt att 
barnmorskan själv har en positiv attityd till hud-mot-hudkontakt och kunskap om dess 
betydelse för barnet, föräldrarna och kontakten dem emellan. 
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SLUTSATS 
 
Blivande föräldrar har en del uppfattningar om vad hud-mot-hudkontakt har för 
betydelse för barnet, föräldrarna och kontakten dem emellan. Deras uppfattning är att 
hud-mot-hudkontakt underlättar anknytningen mellan barn och föräldrar samt lägger 
grunden för barnets trygghet. Hud-mot-hudkontakt är ett sätt att umgås med det lilla 
barnet och har positiva effekter på amningen, menar de. De är motiverade att “göra det 
rätta” för sina barn och känner instinktivt att hud-mot-hudkontakt är “det rätta”. De är 
positiva till att utöva hud-mot-hudkontakt och den närhet det ger. De upplever att hud-
mot-hudkontakt kan begränsa annan aktivitet. 
 
 
KLINISKA IMPLIKATIONER 
 
Att införa vårdrutiner kan ge vetenskapligt förankrad kunskap ännu mer tyngd hos 
patienterna och personalen får ytterligare anledning att arbeta ännu mer aktivt för att 
följa rutinen. Om hud-mot-hudkontakt införs som en rutin på samma sätt som det är på 
exempelvis neonatalavdelning skulle kanske ännu fler föräldrar ha kontinuerlig hud-
mot-hudkontakt med sina barn även efter hemkomsten. Barnmorskor skulle på så sätt 
kunna få verktyg att stödja och stärka föräldrar på ett sätt som av dem inte uppfattas 
som ett krav utan en möjlighet. Kommunikationen från barnmorskan till föräldrarna 
skulle då också kunna anpassas så att föräldrarna får en rättvis och realistisk uppfattning 
om hur barnmorskan menar att de ska vårda sina barn på bästa sätt. 
 
Genom att vidare studera dels blivande förstagångsföräldrar och deras uppfattningar om 
hud-mot-hud, dels flergångsföräldrars uppfattningar och sedan kartlägga skillnaden dem 
mellan, kan man komma fram till vilken information och vilket stöd de behöver för att 
implementera hud-mot-hudkontakt som en aktiv vårdhandling av sina barn på ett sätt 
som känns rimligt för dem.  
  



 18 

REFERENSER 
 
Aghdas, K., Talat, K. & Sepideh, B. (2013). Effect of immediate and continuous 
mother–infant skin-to-skin contact on breastfeeding self-efficacy of primiparous 
women: A randomised control trial. Women and Birth, 27(1), ss. 37–40. 
DOI:10.1016/j.wombi.2013.09.004 
 
Augustin, A.L., Donovan, K., Lozano, E.A., Massucci, D.J., & Wohlgemuth, F. (2014). 
Still Nursing at 6 Months: A Survey of Breastfeeding Mothers, MCN: The American 
Journal of Maternal Child Nursing, 39(1), ss. 50-55. DOI: 
10.1097/01.NMC.0000437534.99514.dc. 
 
Bergman, N. (2011). Skin-to-skin contact is a PLACE. 
http://www.skintoskincontact.com/ssc-place.aspx [2016-11-21] 
 
Broberg, A., Granqvist, P., Ivarsson, T. & Risholm-Mothander, P. (2006). 
Anknytningsteori - Betydelsen av nära känslomässiga relationer. Stockholm: Natur & 
Kultur, ss. 157-160. 
 
Broughton, E.I., Gomez, I., Sanchez, N. & Vindell, C. (2013). The cost-savings of 
implementing kangaroo mother care in Nicaragua. Rev Panam Salud Publica, 34(3), ss. 
176–182. 
 
Byaruhanga, R-N., Bergström, A., Tibemanya, J., Nakitto, C., & Okong, P. (2008). 
Perceptions among post-delivery mothers of skin-to-skin contact and newborn baby 
care in a periurban hospital in Uganda. Midwifery. 24(2), ss. 183-189. DOI: 
10.1016/j.midw.2006.09.002 
 
Calais, E., Dalbye, R., Nyqvist, K. & Berg, M. (2010). Skin-to-skin contact of fullterm 
infants: an explorative study of promoting and hindering factors in two Nordic 
childbirth settings: Parent-infant skin-to-skin contact in two Nordic childbirth settings. 
Acta Paediatrica, 99(7), ss. 1080-1090. DOI: 10.1111/j.1651-2227.2010.01742.x 

 
Dahlgren, L. O. & Johansson, K. (2015). Fenomenografi. I Fejes, A & Thornberg, R. 
(red.) Handbok i Kvalitativ Analys. Stockholm: Liber, ss. 162-175. 

 
Erlandsson, K. (2007). Care of the newborn infant during maternal-infant separation - 
the father as primary caregiver immediately after birth and the mother´s experiences of 
separation and later reunion with the infant. Diss. Stockholm: Karolinska institutet. 
https://openarchive.ki.se/xmlui/bitstream/handle/10616/38838/thesis.pdf?sequence=1 
[2016-11-21]  
 
Ferrarello, D. & Hatfield, L. (2014). Barriers to Skin-to-Skin Care During the 
Postpartum Stay. MCN: The American Journal of Maternal Child Nursing, 39(1), ss. 
56-61. DOI: 10.1097/01.NMC.0000437464.31628.3d. 
 



 19 

Gomez, H. M. (u.å.). The mother kangaroo method. 
http://www.ideassonline.org/pdf/br_11_37.pdf [2016-11-21] 
 
Grandelius, B. (2011). Samspel och anknytning. http://www.1177.se/Skane/Tema/Barn-
och-foraldrar/Familjeliv-och-relationer/Foraldraskap/Samspel-och-anknytning/?ar=True 
[2016-11-21] 
 
Hake-Brooks, S. & Anderson, G. (2008) Kangaroo care and breastfeeding of mother-
preterm infant dyads 0-18 months: a randomized, controlled trial. Neonatal Network, 
27(3), ss. 151-159. DOI: http://dx.doi.org/10.1891/0730-0832.27.3.151 
 
Heidarzadeh, M., Hosseini, M. B., Ershadmanesh, M., Gholamitabar Tabari, M., & 
Khazaee, S. (2013). The Effect of Kangaroo Mother Care (KMC) on Breast Feeding at 
the Time of NICU Discharge. Iranian Red Crescent Medical Journal, 15(4), ss. 302–
306. DOI: http://doi.org/10.5812/ircmj.2160 
 
Kantrowitz-Gordon, I. (2013). Expanded care for women and families after preterm 
birth. Journal of midwifery & women´s health, 58(2), ss. 158-166. DOI: 10.1111/j.1542-
2011.2012.00242.x 
 
Larsson, S. (1986). Kvalitativ analys - exemplet fenomenografi. 
http://www.academia.edu/898904/Kvalitativ_analys_-_exemplet_fenomenografi [2017-
01-11] 
 
Moore, E. R., Anderson, G. C.,  Bergman, N. & Dowswell, T. (2012). Early skin-to-skin 
contact for mothers and their healthy newborn infants (review). Cochrane Database of 
Systematic Reviews. 5: CD003519. DOI:10.1002/14651858.CD003519.pub3. 
 
Moran-Peters, J. A., Robbyn Zauderer, C., Goldman, S., Baierlein, J. & Smith, A. E. 
(2014). A Quality Improvement Project Focused on Women’s Perceptions of Skin-to-
Skin Contact After Cesarean Birth. Nursing for Women’s Health. (18)4, ss. 296-303. 
DOI: 10.1111/1751-486X.12135. 
 
Munk, L. (2015). Att arbeta som barnmorska. 
https://gamlawebben.vardforbundet.se/Min-profession/Barnmorska/Att-arbeta-som-
barnmorska/ [2016-11-21] 
 
Rikshandboken. (2013). Nyfödda. http://www.rikshandboken-
bhv.se/Kategori/Nyf%C3%B6dda. (2016-11-02). 
 
SFS 2003:460. Lag om etikprövning av forskning som avser människor. 
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-
2003460-om-etikprovning-av-forskning-som_sfs-2003-460. [2017-01-09]. 
 
Socialstyrelsen. (2006). Kompetensbeskrivning för legitimerad barnmorska. 
Regeringskansliet: Socialdepartementet. http://www.barnmorskeforbundet.se/wp-
content/uploads/2015/04/KOMPETENSBESKRIVNING-for-Legitimerad-
BARNMORSKA-2006-Socialstyrelsen.pdf [2016-05-16] 



 20 

 
Socialstyrelsen. (2014). 10 steg som främjar amning. Regeringskansliet: 
Socialdepartementet. 
https://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19565/2014-10-27.pdf 
[2017-01-11] 
 
Svensson, K., Matthiesen, A-S. & Widström, A-M. (2005). Night rooming-in: who 
decides? An example of staff influence on mother´s attitude. Birth, 32(2), ss. 99–106. 
DOI: 10.1111/j.0730-7659.2005.00352.x 
 
Taylor, E. C., Nickel, N. C. & Labbok, M. H. (2012). Implementing the Ten Steps for 
Successful Breastfeeding in Hospitals Serving Low-Wealth Patients. American Journal 
of Public Health. 102(12), ss. 2262-2268. DOI: 10.2105/AJPH.2012.300769 
 
Trost, J. & Hultåker, O. (2016). Enkätboken. 5. uppl., Lund: Studentlitteratur, ss. 29-31. 
 
World Medicine Association, WMA. (2013). Helsingforsdeklarationen. 
https://www.slf.se/Lon--arbetsliv/Etikochansvar/Etik/WMA-
dokument/Helsingforsdeklarationen/ [2017-01-09] 
 
World Health Organization, (WHO). (2003). Kangaroo mother care - A practical 
guide.  http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/42587/1/9241590351.pdf [2016-11-02].  
 
World Health Organization, (WHO). (2006). Sexual and reproductive health. 
http://www.who.int/reproductivehealth/topics/sexual_health/sh_definitions/en/. [2016-
11-21] 
 
World Health Organization, (WHO). (2016). Breastfeeding. 
http://www.who.int/maternal_child_adolescent/topics/newborn/nutrition/breastfeeding/e
n/. [2016-12-14] 
 
Öyen, L. & Aune, I. (2016). Viewing the unborn child - pregnant women's expectations, 
attitudes and experiences regarding fetal ultrasound examination. Sexual & 
Reproductive Healthcare. 7, ss. 8-13. DOI: 10.1016/j.srhc.2015.10.003. 

 
 



 a 

Bilaga 1. 
 

 
                          
                   Godkännande av verksamhetschef för datainsammling 
Vi är två sjuksköterskor som studerar på barnmorskeutbildningen vid Högskolan i 
Borås. En del av utbildningen består av att skriva ett examensarbete. Vår uppsats har 
som syfte att beskriva föräldrars uppfattning om vad hud-mot-hudkontakt har för 
betydelse för föräldrar och barn samt kontakten dem emellan. Vi önskar genom detta 
arbete kunna få större förståelse och kunskap kring föräldrars olika behov för att kunna 
bemöta och vårda på bästa sätt.   
I examensarbetet krävs att vi intervjuar sex till tio föräldrapar som väntar barn och som 
går på mödrahälsovård på er mottagning. Föräldrarna vi önskar intervjua ska vänta barn 
och gått förbi tiden för rutinultraljud. De ska vidare behärska det svenska språket 
flytande. För att kunna genomföra detta önskar vi hjälp från er att rekrytera föräldrapar 
som uppfyller våra kriterier. Föräldrarna kommer att få skriftlig information om studien 
och vid intervjutillfället muntlig information samt ett samtyckesformulär om de önskar 
delta. Intervjuerna kommer att spelas in och därefter transkriberas ordagrant. All 
insamlad data behandlas konfidentiellt och kommer i studien att presenteras på så sätt 
att ingen information kan knytas till enskilda individer. Deltagandet i studien är helt 
frivilligt och alla deltagare kan när helst de önskar välja att avsluta sitt deltagande utan 
att uppge orsak.  
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Datum och Ort              ...................................................................................................... 
 
Examensarbetet utförs under handledning av Åsa Larsson, Universitetslektor vid 
Institutionen för Vårdvetenskap på Högskolan i Borås. 
 
Med vänliga hälsningar, 
Martina Wallin   Emelie Hinterlechner 
Tel: 073-416 13 80   Tel: 073-337 8736 
Mail: s153959@student.hb.se                                       Mail: s154390@student.hb.se 
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Information inför studie om föräldrars uppfattning om vad 
hud-mot-hudkontakt har för betydelse för föräldrar och barn 

samt kontakten dem emellan 
 
Vi är två sjuksköterskor som studerar på barnmorskeutbildningen vid Högskolan i 
Borås. En del av utbildningen består av att skriva ett examensarbete. Med vårt 
examensarbete är syftet att beskriva föräldrars uppfattning om vad hud-mot-hudkontakt 
har för betydelse för föräldrar och barn samt kontakten dem emellan för att därigenom 
få större förståelse och kunskap kring vården.  
 
Vi frågar Dig om Du frivilligt vill bli intervjuad om Din uppfattning. 
 
Intervjuerna kommer göras utav oss två studenter. Du får själv välja önskad tid och plats 
för intervjun som kommer ta ca 60 minuter. Den kommer att spelas in och ordagrant 
överföras till text. Allt material hanteras konfidentiellt och förvaras på så vis att ingen, 
utöver intervjuarna, kan få tillgång till det. I resultatet avidentifieras dina 
personuppgifter. Intervjun är helt frivillig och du kan när som helst välja att avbryta ditt 
deltagande utan att motivera varför. 
 
Om du önskar delta i studien, vänligen meddela oss via e-mail, telefon eller SMS inom 
3 dagar. Vi kommer därefter kontakta dig via telefon för att bestämma plats och tid för 
intervjun. Samtyckesformulär erhålles i samband med intervjutillfället. Om du har 
frågor eller önskar ytterligare information kring studien är du välkommen att kontakta 
oss. Vi nås på telefon eller e-mail på nedanstående uppgifter. 
 
Examensarbetet utförs under handledning av Åsa Larsson, Universitetslektor vid 
Institutionen för Vårdvetenskap på Högskolan i Borås. Vid eventuella frågor är ni 
välkomna att kontakta henne på telefon:  033-435 4789 eller e-mail: asa.larsson@hb.se . 
 
 
Med vänliga hälsningar, 
Namn: Martina Wallin   Namn: Emelie Hinterlechner 
Tel: 073-416 13 80   Tel: 073-337 87 36 
Mail: s153959@student.hb.se                                        Mail: s154390@student.hb.se
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            Samtyckesformulär 
 
 

Jag har tagit del av medskickad information angående intervjustudien om föräldrars 
uppfattning om vad hud-mot-hudkontakt har för betydelse för föräldrar och barn samt 
kontakten dem emellan och är väl införstådd med informationen. Jag är även medveten 
om att jag när som helst kan avbryta mitt deltagande utan att behöva motivera mitt val. 
Jag har också fått information om vilka jag ska vända mig till för eventuella frågor kring 
studien.  
 
Jag samtycker till att delta i studien  
 
 
Signatur                      .......................................................................................................... 
 
Namnförtydligande    .......................................................................................................... 
 
Ort och datum            .......................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
Med vänliga hälsningar, 
Martina Wallin                Emelie Hinterlechner 
Tel: 073-416 13 80   Tel: 073-337 87 36 
Mail: s153959@student.hb.se                                        Mail: s154390@student.hb.se 
 
 


