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Sammanfattning    

 

Hudnära vård är en vårdform som införts i Sverige för friska, fullgångna barn under 

vårdtiden på BB. Det finns forskning på de fysiologiska fördelarna för mamma och barn 

men lite forskning när det gäller hur mammor upplever hudnära vård. För att 

barnmorskan ska kunna stödja och främja anknytningen mellan mamman och barnet är 

det viktigt att få kunskap om mammornas upplevelse. Därför är syftet att beskriva hur 

nyblivna mammor upplever hudnära vård för det friska, fullgångna barnet de första 

timmarna efter förlossning och på BB. Sju kvinnor intervjuades på BB-avdelningen 12-

48 timmar efter sin förlossning. Intervjuerna analyserades med en kvalitativ 

innehållsanalys. I resultatet framkom tre kategorier; barnet ger trygghet, samspelet 

underlättas mellan mor och barn och första mötet med barnet förstärks. Studien visade 

att mammorna upplevde trygghet och ett välbefinnande när de hade sitt barn nära. De 

beskrev ett lugn, både i själen och fysiskt när de var nära sitt barn. Barnen grät mindre 

och kom lättare till ro. För flera mammor blev amningen en naturlig del när de hade sitt 

barn nära. Mammorna kände bekräftelse från barnet och samspelet mellan mamma och 

barn stärktes. Barnmorskor kan uppmuntra och stödja mammor i att ha sitt barn nära, 

först på förlossningen och sedan under BB-tiden och hjälpa mamma och barn på deras 

gemensamma, fortsatta resa i livet.  

 

Nyckelord: Hudnära vård, närhet, anknytning, mammors upplevelse, vårdvetenskap, 

kvalitativ innehållsanalys. 



 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

INLEDNING _________________________________________________________ 1 

BAKGRUND _________________________________________________________ 1 

Hudnära vård och känguruvård _____________________________________________ 1 
Fysiologiska effekter för barnet _____________________________________________________ 2 
Barnets reaktioner _______________________________________________________________ 4 

          Samspel mor-barn _______________________________________________________________ 5 
Amning _______________________________________________________________________ 6 
Barnmorskans roll _______________________________________________________________ 7 

PROBLEMFORMULERING ____________________________________________ 8 

SYFTE ______________________________________________________________ 8 

Deltagare _________________________________________________________________ 9 

Datainsamling _____________________________________________________________ 9 

Dataanalys ______________________________________________________________ 10 

Etiska övervägande _______________________________________________________ 11 

RESULTAT _________________________________________________________ 11 

Barnet ger trygghet _______________________________________________________ 12 
Att känna lugn _________________________________________________________________ 12 
Känna rörelser ger kontroll _______________________________________________________ 13 

Samspelet underlättas mellan mamma och barn _______________________________ 13 
Känna beröring ger bekräftelse ____________________________________________________ 14 
Samhörighet mellan mamma och barn _______________________________________________ 14 
Att ha en önskan att vara nära sitt barn ______________________________________________ 15 
Närhet och ro stärker amningen ____________________________________________________ 16 

Det första mötet med barnet förstärks ________________________________________ 17 
En obeskrivlig känsla ____________________________________________________________ 17 
Känslor av tillgivenhet ___________________________________________________________ 17 
Att vara i nuet _________________________________________________________________ 18 

DISKUSSION _______________________________________________________ 19 

    Metoddiskussion __________________________________________________________ 19 

Resultatdiskussion ________________________________________________________ 20 
Att knyta an ___________________________________________________________________ 20 
Närhet och amning ______________________________________________________________ 22 
Hudnära vård i verkligheten _______________________________________________________ 24 

Slutsats _____________________________________________________________ 25 

Praktisk tillämpning __________________________________________________ 25 

Förslag till vidare forskning ____________________________________________ 25 

REFERENSER ______________________________________________________ 26 

Bilaga 1 _________________________________________________________________ 29 
 



1 

 

INLEDNING 
 

Under vår utbildning har vi fördjupat vår kunskap om vikten av hudnära vård då 

fördelarna för mamma och barn är stora. I berörda verksamheter finns oklara riktlinjer 

för hur hudnära vård ska presenteras för mammorna. Vår erfarenhet är att de 

barnmorskor som vi mött inte alltid arbetar enligt de riktlinjer som finns trots 

medvetenheten om de stora fördelarna bl.a. när det gäller att främja amningen. Då vi har 

tillägnat oss de positiva effekterna för mamma och barn med hudnära vård, som till stor 

del är medicinsk, psykologisk och epidemiologisk och inte så mycket beskrivet utifrån 

ett vårdvetenskapligt perspektiv, så känns det angeläget att som barnmorska få 

kunskaper om hur mammorna upplever att ha sitt barn nära. Detta är viktigt för att vi 

som barnmorskor ska kunna vårda ur ett patientperspektiv. 

 

BAKGRUND 

Hudnära vård och känguruvård 

 

Forskning visar att hudnära vård mellan mamma och barn har många positiva effekter 

därför vårdas mamma och barn tillsammans idag på förlossning och BB avdelning 

Tidigare vårdrutin var att separera mor och barn direkt efter förlossningen vilket 

resulterade i mamma och barn träffades endast vid amningstillfällena som oftast var 

fjärde timma. Orsaken till detta var att barnen inte skulle bli infekterade man har dock 

inte kunnat styrka dessa påståenden. På 1970-talet förändrades synen och det infördes 

samvård för mamma och barn framförallt på dagtid och på 80 talet så förespråkades 

samvård dygnet runt för mamma och barn (Socialstyrelsen, 2001). 

 

Idag vårdas det friska fullgångna barnet hud mot hud och med det menas att mamman 

får upp sitt barn direkt på bröstet efter födelsen och att barnet stannar där de första 

timmarna efter förlossningen. Hud mot hud vård och känguruvård är likvärdiga 

vårdformer där hud kontakten är det centrala för mamma och barn. Känguruvård är en 

vårdform framför allt för det för tidigt födda barnet, barn som är födda före 

graviditetsvecka 37. Målet är att separation förhindras mellan föräldrar och barn då 

barnet vårdas hudnära dygnets alla timmar för att främja tillväxt och mognad.  (Moore, 

Anderson, & Bergman, 2009, WHO 2003). 
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Känguruvården utvecklades först för det prematura barnen med låg födelsevikt i länder 

där det inte fanns resurser till medicinska tekniska hjälpmedel. I slutet på 1800 talet i 

Frankrike så kom tankarna om prematurvården för första gången då en läkare vid namn 

Tarnier lade de för tidigt födda barnen i en äggkläckningsmaskin och resultaten var 

goda. Kängurumetoden utvecklades i Colombia på 1970 talet som en alternativ 

vårdform då det upptäcktes att barn som föddes för tidigt var i behov av värme och när 

de fick vara i sina föräldrars famn så höll barnen värmen bättre även anknytningen och 

tillväxten blev bättre.  (Socialstyrelsen, 2001. Wallin, 2001). 

 

Forskning idag visar att det även har goda effekter för det friska fullgångna barnet att 

vårdas hud mot hud med sin mamma från förlossningen och framåt. Goldstein Ferber & 

Makhoul (2004)  visar i en studie att barn som varit i sin mammas famn de första 

timmarna efter förlossningen sov längre perioder och i lugnare sömn och när de låg hos 

sin mamma var de mer avslappnade än de barn som separerades vissa stunder från sina 

mammor under dessa timmar. Författarna menar att mammans beröring och närhet 

hjälper barnets motoriska mognad och det lugnar barnet och hjälper det att acklimatisera 

sig till den nya miljön. 

 

Fysiologiska effekter för barnet 

 

Flera studier på prematura barn, som vårdats med kängurumetoden har visat på positiva 

effekter för både barn och mammor. En uppföljningsstudie visar att tillväxten hos dessa 

barn ökar, morbiditeten minskar, de infektioner de fick blev lindrigare än för de barn 

som vårdades i kuvös och vårdtiden förkortades (Charpak, Ruiz-Pelarez, Figuero & 

charpak, 2001). Feldman, Eidelman, Sirota & Weller, (2002) har jämfört hudnära vård 

med traditionell kuvösvård för det prematura barnet och kommit fram till att de barn 

som vårdas hudnära har flera positiva aspekter. Dels har det en direkt påverkan på 

barnets utveckling genom att medverka till att den neurofysiologiska organisationen i 

hjärnan och en indirekt effekt genom att förbättra föräldrarnas anknytning till barnet.  

 

Mammorna i jämförelsen var mindre deprimerade och föräldrarna som vårdat sitt barn 

hudnära skapade en bättre hemmiljö och bättre samspel med barnet. Genom att ha sitt 
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barn hudnära så stärks amningen då barnet rent kroppsligt generar värme över mammas 

bröst och håller brösten varma och mamman blir mer lyhörd för barnet signaler och 

anknytningen mellan mamma och barn stärks. Mamman blir även när hon bär sitt barn 

nära och ett skydd mot infektioner då det minimerar vårdarna kring barnet (Hedberg-

Nyqvist, 2006). 

 

Den mesta forskningen om hudnära vård handlar om det prematura barnet men dessa 

positiva effekter innefattar även det fullgångna barnet. Den forskning som finns på 

hudnära vård för det friska fullgångna barnet de första timmarna efter förlossningen 

beskriver halten av stresshormoner hos mamma och barn minskar, att barnen håller 

kroppstemperaturen bättre, barnen gråter mindre och samspelar bättre med mamman när 

det vårdas hudnära Moore et al. (2009).  Det finns lite forskning när det gäller hudnära 

vård för barnet som är äldre än några timmar. 

 

Flera undersökningar visar att även för det nyfödda fullgångna barnet är det viktigt att 

upprätthålla kroppstemperaturen, de blir lätt hypoterma som i sin tur kan leda till 

metabola problem. För att minska risken för hypotermi kan barnet vårdas hudnära med 

mamman (WHO, 1996). Barn som vårdas hudnära höll sin kroppstemperatur bättre och 

barn med hypotermi återfick normal kroppstemperatur snabbare när de vårdades 

hudnära. Detta beror på att mammans värme överförs till barnet (Gabriel, Martin, Lopez 

Escobarn, Villaba, Blanco och Pol, 2010). 

 

Winberg (2005) skriver att rutinen att separationen mor och barn har förklarats med att 

det skulle vara till fördel för mamman, hon skulle få vila samt för barnet som skulle 

vara mer skyddat för infektioner och förebygga hypotermi genom att kläs på och lindas 

in. Nyfödda barn är extremt känsliga för nedkylning och genom att vårdas separerade, 

påklädda och inlindade, skulle detta förhindras. Ljungberg (1995) skriver att ur ett 

evolutionärt perspektiv verkar dessa försiktighetsåtgärder vara helt onödiga eftersom 

våra förfäder levde under helt andra klimatförhållanden. Moderns kropp var källan till 

värme. I jägarsamhället gavs kvinnan möjlighet att vara tillsammans med sitt barn, hon 

bar på det under dagen, satt med det i famnen och sov med det under natten i direkt 

kroppskontakt. På detta sätt stärktes anknytningen och amningen blev en naturlig del. 
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Christensson et al. (1992) beskriver i en studie där 50 friska, fullgångna barn ingick. 

Hälften vårdades hudnära och hälften i en egen varm säng. 

Observationsperioden varade i 90 minuter och skillnad mellan grupperna sågs efter 15 

minuter men tenderade att öka mot slutet av observationsperioden. Barnen som 

vårdades hudnära var betydligt varmare är barnen som vårdades i egen säng. Även en 

skillnad i blodsockernivån sågs. Barnen som vårdades hudnära klarade bättre att reglera 

sin blodsockernivå, deras glykogendepåer var bättre bevarade än den andra gruppens. 

Detta är oerhört viktigt för den postnatala anpassningen i stressituationer och innan 

amningen är etablerad. 

 

Barnets reaktioner 

 

Barn som vårdas hudnära gråter mindre än barn som vårdas i egen säng. I en studie 

visades att i gruppen hudnära grät inte barnen i princip alls jämfört med sänggruppen. I 

den sistnämnda gruppen grät barnen i perioder till och från under hela 

observationstiden. I studien gjordes ytterligare ett försök. I detta vårdades först barnen i 

säng de första 45 minuter och flyttades sedan över till mamman, barnen grät då 

betydligt mindre (Michelsson, Christensson, Rothganger och Winberg, 1996) 

 

Även i en genomgång av Moore et al. (2009) visar flera studier att barn som vårdas 

hudnära gråter betydligt mindre än barn som är separerade från mamman. För de friska, 

fullgångna, nyfödda barnen kan kanske en liknande fördel ses genom att gråta mindre 

då undersökningar hos prematura barn visat på nackdelar att gråta som ökad 

energiförbrukning, en nackdel då barnen behöver energi för att växa och reglera 

blodsockernivån. 

 

Erlandsson, Dsilna, Fagerberg och Christensson (2007) beskriver i sin studie pappans 

roll som primär vårdgivare efter kejsarsnitt då mamman inte är tillgänglig. Studien visar 

att barn som vårdades hudnära med pappan lättare kom till ro, slutade gråta tidigare och 

barnets prefeeding -beteende underlättades jämfört med barn som vårdades i egen säng. 
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Samspel mor - barn 

 

För ett nyfött spädbarn är närheten till en person av stor betydelse för att barnet ska 

överleva och utvecklas (Bowlby, 2010). Hudnära kontakt är därför en viktig del av flera 

skäl bl.a. så stimulerar det psykologiskt mor och barn att lära känna varandra (WHO, 

1996). 

 

Enligt Bystrova et al. (2009) betonas vikten av hur tidig separation/ hudnära vård 

påverkar interaktionen mellan mor barn upp till ett år efter födseln. Slutsatsen 

författarna drar är att nyfödda barn inte bör skiljas från sina mammor med undantag för 

medicinska skäl utan bör placeras hud mot hud så snart som möjligt efter födseln för att 

undvika ”stressen av att vara född”.  Författarna såg klara fördelar med hudnära vård 

som att mamman uppvisade större känslighet för barnets behov och att samspelet 

mellan mor och barn initierades och etablerades. Detta var oberoende om barnet 

ammade eller inte men avsaknad av hudnära vård kan kompenseras med att barnet 

ammar inom två timmar efter födseln. Nära kontakt mellan mor och barn ger en 

långsiktig positiv effekt på samspelet mellan mor och barn. 

 

I samspelt mellan mor och barn har hormonet oxytocin visat sig ha en stor betydelse. 

Oxytocin är ett hormon som produceras i hypofysen och påverkar mamma och barn på 

ett flertal sätt vid amning. Oxytocin påverkar utdrivning, mängd och sammansättningen 

av mjölken. Oxytocinet påverkar också hudtemperaturen på mammans bröst och mage 

så att den stiger och i och med detta värmer mamman sitt barn. Andra effekter är att 

mamman blir lugnare, mer avslappnad och får en ökad förmåga till och ett intresse för 

social interaktion, framförallt för sitt barn (Uvnäs-Moberg, 2000). 

 

Uvnäs-Moberg (2000)  beskriver vidare att vid beröring av huden frisätts oxytocin, detta 

leder till en ökad nyfikenhet och ett intresse som leder till att känslomässiga band 

upprättas mellan mamma och barn.   

 

Tiden mellan förlossningen och till att placenta lossnade kan minska vid hudnära vård. 

Detta kan förklaras genom att barnet stimulerar uterus med sina fötter samt frisättningen 
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av oxytocin hos mamman som en följd av stimulering av bröstvårtorna av barnet när det 

ligger på mammans mage och ammar för första gången (Gabriel et al, 2010). 

 

De första två första timmarna efter födseln verkar vara en känslig period där naturen har 

skapat en första period där kärleken mellan mor och barn börjar utvecklas men det är 

också lika viktigt att betona att detta inte är enda perioden som banden knyts för att 

undvika skuldkänslor hos föräldrarna om hudnära vård/tidig amning inte är möjlig 

(Bystrova et al, 2009). 

 

Amning 

 

WHO rekommenderar exklusiv amning de första sex månaderna i ett barns liv. 

Bröstmjölken ger att den näring barnet behöver för tillväxt och utveckling. Den första 

bröstmjölken, råmjölk, är extra nyttig och amningen bör påbörjas inom den första 

timmen efter förlossningen. Med rätt stöd och information från omgivning och sjukvård 

kan de flesta mammor amma (WHO, 2011).  

 

Ekenstam (1993) skriver att redan på 1700-talet diskuterades amningens fördelar för det 

nyfödda barnet. Läkarna pläderade för att nyblivna mammor själva skulle amma sina 

barn då man hade upptäckt att de barn som fick bröstmjölk av den egna mamman hade 

större chans att överleva än de barn som sköttes av ammor eller som föddes upp på 

annan mjölk än bröstmjölk.  Bruket att använda en amma var främst vanligt inom 

överklassen, de flesta kvinnor utanför överklassen ammade sina barn. I början av 1900-

talet tvingades många fattiga kvinnor att arbeta inom industrin. Detta gjorde att andelen 

barn som ammades minskade, bland de kvinnor som hade det bättre ammade så gott 

som alla sina barn. Under senare delar av seklet och framåt har andelen kvinnor som 

ammat sina barn varierat.  

 

Tidig hudnära vård har visat sig ha stora fördelar för amningen. Det är känt att ett nyfött 

barn som de första två timmarna får ligga hudnära med sin mamma är mer benägen att 

söka och hitta bröstet för att äta för första gången. Dessa två första timmarna i ett barns 
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liv är en period då barnet ofta är vaket och tydligt visar på ett sök- och sugbeteende 

(Moore et al, 2009). 

 

I sin studie beskriver Widström, Lilja, Aaltomaa-Michalias, Dahllöf, Lintula och Nissen 

(2010)  hur nyfödda barn i nio olika steg följer ett naturligt nedärvt mönster för att hitta 

bröstet och börja amma om de får ligga hudnära efter födseln.   

Författarna skriver vidare att genom att låta barnet ligga hudnära med sin mamma så 

självreglerar barnet sin förmåga att amma. Genom hudkontakten blir barnet lugnare och 

mer avslappnat, barnet kan då samordna sina sinnen, syn, hörsel, lukt och smak. Enligt 

författarna så verkar barnet känslig för lukt och därför bör mammans bröst inte tvättas 

och personalen bör avvakta med efterskötningen av barnet. Författarna menar att barnet 

bör vårdas hudnära med mamman från förlossningen och framåt. 

 

Nyfödda barn som vårdas hudnära de första timmarna efter förlossningen kommer 

snabbare igång med amning och mammorna är mer positiva till att fortsätta amma 

(Socialstyrelsen, 2001). 

Barn som har fått ligga mer än 20 minuter hud mot hud med sin mamma ammas helt 

under en längre period (Mikiel-Kostyra, Mazur & Boltruszko, 2002). 

Troligen är stöd från vårdpersonalen en viktig bidragande orsak för att mammorna ska 

fortsätta med hudnära vård efter vårdtiden (Moore et al, 2009). 

 

Barnmorskans roll 

 

En barnmorska skall ha en helhetssyn som vilar på en humanistisk människosyn och ett 

etiskt förhållningssätt. Barnmorskan ansvarar för kvinnan under graviditet, förlossning 

och eftervård av mor och barn och är ett stöd för den blivande familjen (Socialstyrelsen, 

2006).   

 

Barnmorskan har ett ansvar att skapa en vårdande relation till den blivande mamman 

och blir som ett stöd i övergången till att bli mamma. Genom att vårda kvinna utifrån 

hennes livsvärld har barnmorskan ett ansvar att främja anknytningen mellan mor och 

barn (Berg och Lundgren, 2010). Medves (2002) beskriver i sin studie att kvinnor som 
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upplever ett bra stöd ifrån barnmorskan/vårdaren under och efter förlossningen upplever 

förlossningen lindrigare och barnet mår bättre. Ett bra stöd från barnmorskan stärker 

mammans självförtroende och chansen för att barnet ammar fullt vid 6 veckors ålder 

ökar. 

 

PROBLEMFORMULERING 

 

Det nyfödda barnet, både det fullgångna och prematura, är extremt sårbart och helt 

beroende av sin vårdare för att överleva. Barnet och mammans interaktion med varandra 

efter förlossningen innebär, om det får ske ostört hud mot hud, fördelar för både mor 

och barn. Trots detta är det i västvärlden vanligt att fortfarande separera mor och barn 

efter förlossningen. Separationen betyder att barnet vårdas i sin egen säng med kläder 

på, alltså inte hudnära under stora delar av dygnet. Denna separation stör den tidiga 

mor- barnkontakten och kan troligen ha negativ inverkan. 

 

I Sverige har under de senaste åren införts en vårdform som bygger på hudnära vård för 

friska, fullgångna barn under vårdtiden på BB. Målsättningen med vårdformen hudnära 

vård är att främja hälsa och välbefinnande hos barn och föräldrar genom att stödja 

anknytningen mellan dem, att barnet och föräldrarna skall känna trygghet och närhet. 

 

Merparten av den forskning som finns angående hudnära vård är medicinsk, 

psykologiskt eller epidemiologisk. Enstaka studier finns som belyser hur hudnära vård 

upplevs av den nyblivna mamman. Därmed saknar professionella vårdare tillgång till 

nödvändig kunskap för att vårda utifrån ett patientperspektiv. Därför behövs 

vårdvetenskaplig forskning med utgångspunkt i nyblivna mammors upplevelser. 

 

SYFTE 

 

Syftet är att beskriva hur nyblivna mammor upplever hudnära vård för det friska, 

fullgångna barnet de första timmarna efter förlossning och på BB. 
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METOD 

 

En induktiv ansats valdes för att med fokus på syftet analysera texter som bland annat 

baseras på människors berättelser om sina upplevelser, till skillnad från deduktiv ansats 

då en i förväg utarbetad mall, modell eller teori analyseras (Lundman & Hällgren-

Graneheim 2008). 

I studien har en kvalitativ innehållsanalys använts för att få en djupare förståelse för 

kvinnors upplevelser av hudnära vård. Den kvalitativa innehållsanalysen fokuserar på 

beskrivning av texter och är vanligt använd inom vårdvetenskap. Analysen används för 

att granska och tolka texter, såsom utskrifter av bandade intervjuer och anses som 

lämplig då det inom kvalitativ tradition finns en uppfattning om att ”sanningen” finns i 

betraktarens ögon och att analys av intervjuerna bör göras med medvetenhet om deras 

personliga historia, livsvillkor och gällande kultur.  

 

Deltagare 

 

Studien genomfördes på en BB-avdelning på ett sjukhus i södra Sverige. Inklusions 

kriterierna för att delta i studien var att mammorna skulle vara svensktalande och ha fött 

ett friskt fullgånget barn med normal förlossning. Efter diskussion med BB personalen 

om vilka mammor som var lämpliga tillfrågade vi de åtta mammor som var 

inneliggande på BB vid tillfället och sju tackade ja till att delta. Mamman som tackade 

nej kände att hon inte hade tid eftersom hon skulle åka hem under dagen.  Av dessa 

kvinnor var tre kvinnor omföderskor och fyra förstföderskor.  

 

Datainsamling 

 

Datainsamlingen gjordes i form av intervjuer och inleddes med en öppen fråga. Frågan 

var: ”Hur upplever du att ha ditt barn nära?”  Vid första intervjun användes begreppet 

hudnära men då informanten behövde få ordet förklarat användes begreppet nära i 

resten av intervjuerna. Det finns olika definitioner av hudnära vård, i vårt arbete har vi 

valt att använda båda begreppen att ha nära och ha hud mot hud som innefattar en 

beskrivning av närhet. Intervjuerna ägde rum i ett ostört rum på BB-avdelningen 1-2 
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dagar efter kvinnornas förlossning.  Alla mammorna fick både muntlig och skriftlig 

information före intervjuerna (bilaga 1). Vid alla intervjuerna deltog båda forskarna 

samt mamman. Vid några intervjuer fanns barnet med i rummet. Intervjuerna spelades 

in och varade i ca 15 minuter och mammorna fick skriva under en samtyckesblankett.  

 

Dataanalys 

 

Materialet var av sådan art att det passade att arbeta på en manifest nivå. Detta innebär 

att vi har analyserat materialet mycket textnära. Motsatsen är att tolka texten vilket 

innebär att arbeta med materialet på en latent nivå. En dataanalys inleds med att alla 

intervjuerna transkriberades ordagrant. Det utskrivna materialet läses igenom ett flertal 

gånger innan analysen påbörjas. Lundman och Hällgren-Graneheim (2008) beskriver 

analysmetodens process, hur man går till väga.  Meningsbärande enheter plockas ut, 

dessa består av ord, meningar och stycken av texten som genom innehållet och 

sammanhanget hör ihop och kondenseras. Vilket betyder att en förkortning av texten 

görs som gör texten lättare att hantera men utan att det västentliga försvinner den 

förkortade texten blir sedan koder. Koderna som innehåller likande innehåll 

sammanställs sedan till underkategorier och kategorier. För att synliggöra och stärka 

giltigheten används citat i resultatet. Vid analys av materialet använde vi oss av 

Lundman och Hällgren-Graneheims analysmetod Vi bearbetade materialet tillsammans 

genom att läsa igenom intervjuerna flera gånger. Efter det plockades meningsbärande 

enheter ut som kondenserades. För att lyfta meningsenheterna ytterligare abstraherades 

dessa till koder. Koder med liknande innehåll sammanfördes till underkategorier och 

kategorier. Detta ligger till grund för resultatet.  

Tabell 1 

Meningsbärande enhet Kondensering Kod Underkategori Kategori 

Nä, har man honom I 

en vagga eller nånting, 

man håller ju inte koll 

på händer och fötter 

eller nånting, så då 

ligger man liksom där, 

oj, andas han nu? 

Andas han nu? Rör han 

på sig?  

När man har 

honom nära 

håller man 

koll på att 

han andas, 

man är 

orolig, 

liksom. 

Närhet, 

kontroll. 

Känna rörelse 

ger kontroll 

Att ha sitt 

barn nära 

ger 

trygghet. 
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Etiska övervägande 

 

Avdelningschefen på BB-avdelningen tillfrågades om tillstånd för att genomföra 

studien, klinikchefen tillstyrkte förfrågan skriftligt. Den skriftliga informationen 

beskrev studiens genomförande, att deltagandet var frivilligt och kunde när som helst 

avbrytas, att intervjuerna spelades in, transkriberades och att materialet behandlades 

konfidentiellt. Enligt vetenskapliga forskningsrådet, CODEX (2009) bedöms inte arbete 

på avancerad högskolenivå som forskning och behöver därför inte genomgå 

etikprövning . 

 

RESULTAT 

 

I analysen av intervjuerna med mammorna om deras upplevelse av att ha sitt barn hud 

mot hud de första timmarna efter förlossningen framkom följande kategorier. Barnet ger 

trygghet, samspelet underlättas mellan mamma och barn, det första mötet med barnet 

förstärks.  

 

Tabell 2 

Kategori  Underkategori 

Barnet ger trygghet  

 

Känna lugn 

Känna rörelse ger kontroll 

Samspelet underlättas mellan mamma och 

barn 

Känna beröring ger bekräftelse 

Samhörighet mellan mamma och barn 

Att ha en önskan att vara nära sitt barn 

Närhet och ro stärker amningen 

Det första mötet med barnet förstärks En obeskrivlig känsla 

Känslor av tillgivenhet 

Att vara i nuet 
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Barnet ger trygghet 

 

Trygghet innebär att känna lugn i närheten med sitt barn, vilket stärker den nya rollen 

som mamma. Då mamman inte lärt känna sitt barn ännu och situationen är helt ny så 

stärks vissheten om att barnet finns och existerar genom att hon rent fysiskt känner att 

barnet rör sig. Det kan vara att man känner andningsrörelser eller att barnet rör på armar 

och ben. Att rent fysiskt känna att barnet rör sig ger kontroll och trygghet och genom att 

ha sitt barn nära så upplevs ett inre känslomässigt lugn vilket bidrar till en känsla av 

trygghet.  

 

Att känna lugn 

 

Känslan av ett inre lugn är att känna frid inombords, känslan av stress finns inte just där 

och då och känslan av att känna närvaro i stunden infinner sig. Mammorna beskrev ett 

lugn och en värme som fyllde deras kropp när de var nära sitt barn. De kände ofta att de 

slappnade av och upplevde en värme som inte bara var fysisk. De upplevde att känslan 

var ömsesidig och att barnen blev lugnare när de kände sin mammas närhet och värme. 

Den upplevda bekräftelsen från barnet gjorde att även mammorna kände ett inre lugn. 

 

”… kärlek på något vis…det…ja, det är värme, som fyller hela min kropp sådär…lugn 

och trygghet.” 

 

”omtumlande, nej men det, lugn... det är nog det ordet jag har, lugn... jag känner lugn 

liksom.” 

 

Mammorna beskrev även ett lugn när de såg att barnen hade det bra i pappas famn, när 

barnen låg på deras bröst eller famn. De upplevde ett lugn och trygghet i att de fick lite 

avlastning när de kände att barnen var lugna och mådde bra hos pappan. 

 

” han låg på bröstet (pappas) så där och  gosar, man känner liksom ett inre lugn 

därmed...” 
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Känna rörelser ger kontroll 

 

Att känna fysisk rörelse från barnet stärkte känslan av närhet för mammorna och att inte 

känna barnet skapade oro för hur barnet mådde. Mammorna beskrev att när de hade sitt 

barn nära och barnet rörde sig så kände de rent fysiskt att barnet fanns och levde. 

Rörelsen blev en kontroll på att barnet andades och mådde bra och ingav mammorna en 

känsla av trygghet och lugn. 

 

”…det är också det här lugna man känner liksom…man kan höra honom, känna att han 

andas, allt det här att ha honom hos sig i sängen.” 

 

Det framkom att mammorna upplevde att frånvaro av närhet gjorde att de kände sig 

oroliga och att de miste kontrollen på om barnet andades eller rörde på sig. 

 

” har man honom i en vagga eller nånting man håller ju inte koll på händer och fötter 

och andning eller någonting.....så då ligger man liksom där oj! Andas han nu? Rör han 

på sig? (fnitter) Man är ju så orolig i början liksom...men har man honom intill sig så 

känner liksom att ja... fingrar och ben rör på sig ibland, en trygghet.” 

 

Samspelet underlättas mellan mamma och barn 

 

Mamma och barn börjar lära känna varandra genom sina sinnen, de känner på varandra 

och tittar på varandra. Närheten till varandra stärker känslan av samhörighet och ett 

samspel börjar ta form. Mammorna beskriver upplevelsen av att samspela med sitt barn 

genom att de känner beröring från barnet och det känner sig bekräftade på att de blivit 

mamma och genom att de känner att barnen vill vara nära dem och att mamma och barn 

känner välbefinnande i mötet med varandra. Närheten till barnet underlättar tolkningen 

av barnets signaler på att de vill amma och känna närhet. 
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Känna beröring ger bekräftelse 

 

Beröringen mellan mor och barn upplevdes som en bekräftelse av varandra. Den fysiska 

beröringen bekräftade att de nu blivit två individer men som ändå hör ihop. 

Mammorna beskrev att när de fick upp barnet på bröstet efter förlossningen och de 

kände att barnet la sin hand på bröstet eller benen berörde mammans mage upplevdes 

den fysiska beröringen som en bekräftelse på att de blivit mamma. Nu var ansvaret 

deras att ta hand om barnet. 

 

”Hon röra huden, och försöka att… jag känner känslan, den är inte så vanlig, att jag är 

mamma, jag har blivit mamma.” 

 

” men jag tycker när hon precis har kommit...jag har gjort nånting bra, nu lovar jag 

dig... du är i min hand. YES!!! Känner jag.” 

 

Mammorna kände också en bekräftelse när de kände att barnen blev lugna när barnen 

kände mammornas beröring. De fick en bekräftelse på att deras beröring var rätt, jag har 

blivit mamma och jag kan trösta. 

 

”…just den här hud mot hud kontakten är ju jättemysig. Man känner ju att hon tycker 

det också. När man ligger, ja, som vi gjorde idag hela morgonen, och hon vaknar till så 

räcker det att man kommer nära henne på huvudet eller nånting så slappnar hon av och 

somnar igen. Man märker att det är väldigt viktigt... att hon känner igen en direkt.” 

 

Samhörighet mellan mamma och barn 

 

Närhet stärker känslan av samhörighet, att ha barnet intill sig stärker känslan av att vi 

hör ihop. Redan tidigt upplevde mammorna känsla av samhörighet med sitt barn men 

det var först efter någon dag som de upplevde att de började lära känna varandra genom 

att de började känna igen barnens miner och läten. 

 

” då kändes det som en...., inte främling kanske... men nu känns som man börjat lära 

känna varandra, man börjar känna igen miner” 
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Upplevelsen av känna igen barnets rörelser och miner var viktig för mammorna och det 

gjorde det lättare för mammorna att slappna av när de kände att de hade en relation till 

barnet och de kände samhörighet. 

 

”här är det bara han och jag, ja liksom det....ja, nej det är underbart faktiskt.” 

 

Mammorna beskrev förhållandet till barnen som en kärleksrelation. 

 

”…det är ju som en kärleksrelation…man blir kär på nytt…och man kan känna lite 

svartsjuka när den andre har henne.” 

 

Att ha en önskan att vara nära sitt barn 

 

Önskan att hela tiden vara nära sitt barn framkom tydligt i mammornas beskrivningar 

genom att ha dem nära upplevde mammorna att barnen upplevde närheten som 

lugnande.   De kände att de vill ge barnet närhet och värme genom att bära det i famnen 

eller i bärsjal, andra valde att ha barnet nära sig i sängen när de sov eller vilade. 

Mammorna beskrev en stark önskan att vilja vara nära sitt barn hela tiden under dygnets 

alla timmar. Då känslan av att barnen blev lugna i famnen upplevdes också närheten att 

det blev praktiskt att vara ha barnet nära till exempel i en bärsjal då barnet var lugnt 

fanns det tid att göra andra saker som vardagliga sysslor eller att ge tid till syskon. 

 

”…det är det bästa som finns, det, jag slappnar själv av också…att just ha han i den här 

baljan…är ju bara för lite avlastning…men man vill ju gärna ha honom antingen på 

bröstet eller såhär i famnen…känner själv att han blir mer lugnare också.” 

 

En del mammor beskrev det istället som en känsla av inte vilja vara ifrån sitt barn. 

En mamma beskrev att vid tillfällen då hon inte kunde ha sitt barn hudnära ville hon ha 

barnet i samma rum, i närheten av henne själv då hon upplevde att barnet kunde känna 

närheten ändå. 
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”jag tänker mig i alla fall att hon ska vara i närheten av där jag är, hon känner säkert 

närheten ändå ...på något vis... tror jag.” 

 

De kvinnor som tidigare hade använt eller provat på bärsjal upplevde en frihet när de 

bar barnet i denna. De kunde göra vardagssysslor samtidigt och ändå vara nära barnet. 

De mammor som hade barn tidigare funderade mycket på hur de kunde finnas till hands 

för båda barnen. En lösning som de såg var att använda bärsjal. 

 

”… har man då en bärsjal kanske, då har man armarna fria för henne (syskonet)… man 

kan ju åtminstone sitta och leka med henne under tiden som man har honom, att han är 

nöjd och belåten.” 

 

Närhet och ro stärker amningen 

 

Amning är inte bara en upplevelse av att ge mat till sitt barn utan en stund för mamma 

och barn att lära känna varandra genom den närheten som amningen ger. 

Närhet beskrevs som synonymt med amning av en del mammor. Några beskrev att 

närheten gynnade amningen och andra närheten vid amning bidrog till att mamma och 

barn slappnade av och kom till ro. För några mammor var amningen och närhet ett helt 

naturligt sätt att vårda sitt barn och skapa kontakt. Amningen beskrevs som mer naturlig 

när barnet låg nära bröstet även när det inte var amningsstund. Närheten till bröstet 

gjorde att barnet började slicka och suga direkt, barnet låg där och visste precis hur det 

skulle göra. 

 

” amning är att mamma känner mycket närhet till sitt barn, när barnet med sin hand 

röra huden, jag känner trygghet, jag har gjort något bra.” 

 

”amning...att hud mot hud då...ha det nära så mycket som möjligt...få bra kontakt” 

Närheten vid amning beskrevs som en stund av avslappning för mamma och barn även 

om barnet inte kommit igång att amma ännu. Amningsstunden blir en stund av att känna 

samhörighet och inge varandra lugn vilket i sin tur främjar amningen. 
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”…när hon vaknar och jag har gett henne bröstet…även om hon inte ammar riktigt men 

man känner direkt att hon slappnar av och somnar om…då känner man också en viss 

närhet, även om man inte lyckas ge henne mat, lyckades man ge henne just närheten, 

tryggheten och att hon slappnade av.” 

 

Det första mötet med barnet förstärks 

 

Första gången mamman möter sitt barn är ofta när hon får upp barnet på magen. Genom 

att känna barnet med sin kropp förstärks känslan av barnets födelse. Det första mötet 

mellan mor och barn beskrivs av mammorna som en stund av oförklarlig närvaro. En ny 

människa har fötts och känslan är obeskrivlig och stark, en känsla av kärlek som för 

samman mor och barn. Mammorna beskriver känslan att ha barnet hudnära som något 

som var väldigt svårt att sätta ord på, stora känslor av tillgivenhet och kärlek.  

 

En obeskrivlig känsla 

 

Att få upp sitt nyfödda barn på bröstet direkt efter förlossningen beskrevs som en så stor 

känsla som det var svårt att sätta ord på. Flera mammor använde ord som magiskt och 

sagolikt när de beskrev upplevelsen. 

 

””…helt obeskrivligt, underbart, det…går inte riktigt att sätta ord på det tror jag...eller 

det är en magisk känsla, det.... det är det.” 

 

” det var ju bara är det här mitt? Är det här vad vi har skapat? Man kan ligga hur 

länge som helst, så det var, det var en fantastisk känsla...och allt var över.” 

Känslor av tillgivenhet 

 

Mammorna beskrev att närheten till barnet framkallade många tillgivna känslor för 

barnet. En del beskrev att de grät av lycka, det var underbart och överväldigande. Alla 

dessa känslor som de upplevde och ömheten för sitt barn gjorde att de kände en 

tillgivenhet för barnet. De mammor som fött sitt första barn beskrev dessa känslor 
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mycket starkt i jämförelse med de kvinnor som fött barn tidigare och hade erfarenhet av 

dessa känslor. 

 

” det är jättesvårt.... den man blir så överväldigad, liksom... att det är...det är alltså det 

är kärlek alltså, allt... och glädje det med... Jättesvårt att förklara liksom , själva 

känslan.” 

 

”glädje och kärlek, eh....man vill liksom inte släppa henne liksom alls, så det går inte 

riktigt att förklara hur man känner (fnitter)” 

 

Att vara i nuet 

 

Flera mammor berättade om känslan av närvaro när de kände sitt barn i famnen. 

I intervjuerna framkom att närvaron med barnet var något mammorna ville ta vara på, 

de ville stanna kvar i den känslan där och då. 

 

”…så har man ju gått där med förväntningar om att just det ögonblicket när det 

kommer ut å då har man ju…ja. sen när det äntligen sker…det finns ju inget annat…det 

är liksom bara det ögonblicket som är, det finns inga andra ögonblick, då står ju tiden 

stilla där ett tag.” 

 

Mammorna upplevde att mötet med barnet framkallade många känslor som berörde dem 

just i den stunden och det var ofta en känsla av samhörighet. 

 

”ja, lätt lite lipigt (skratt) det var verkligen så, jag tänker, jag tänkte precis när jag 

tittade på till på henne, nej....nu börjar jag lipa.” 
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DISKUSSION 

 

Metoddiskussion 

 

Genom att använda en kvalitativ metod fick vi reda på mer om mammornas upplevelse, 

tankar och erfarenheter. Valet av metod styrker vårt syfte med studien. 

När intervjuerna genomfördes deltog bägge forskarna. Intensionen var från början att 

detta endast skulle gälla för första intervjun då vi trodde att detta kunde påverka 

mamman genom att hon skulle kunna känna sig osäker av att vi var två intervjuare.  På 

grund av forskarnas osäkerhet om sin kapacitet valde vi att fortsätta som vi hade inlett. 

Vi upplevde inte att detta hämmade mammornas berättande men detta kan naturligtvis 

inte sägas med säkerhet. De gånger barnen var med under intervjuerna ansåg vi inte 

påverkade situationen då de sov under hela tiden. Olikheten mellan kvinnorna blev 

också påtaglig då vissa mammor var väldigt verbala medan andra hade färre ord för att 

uttrycka sina känslor. Även om mammorna ombads att utveckla frågorna eller om 

frågorna omformulerades så uttryckte de sig inte ytterligare, de uttryckte sig på ett 

liknande sätt och återkom till samma ord.  

 

Mammorna som intervjuades var nyförlösta, deras barn var mellan 12-48 timmar gamla. 

Upplevelsen av mammorna var att vissa inte hunnit landa, de var så uppfyllda av 

känslor att de hade svårt att sätta ord på dessa.  Det skulle vara intressant att intervjua 

mammor i deras hem en tid efter hemkomsten från BB för att undersöka om de fått ett 

annat perspektiv på upplevelsen.  

 

Lundman & Hällgren-Graneheim (2008) beskriver att i intervjuer berättar 

intervjupersonen fritt om sin erfarenhet och upplevelser av det fenomen som studeras, 

genom att uppmuntra till berättandet blir forskaren medskapare till texten. Det är varken 

möjligt eller önskvärt att forskaren ställer sig utanför.  Genom läsaren får en text mening 

och har inte endast en självklar mening. Olika tolkningar är möjliga och kan vara lika 

giltiga Vi upptäckte att i samband med genomgången av materialet framkom brister i 

intervjutekniken. I vissa fall ställdes ledande följdfrågor vilket gjorde att vi blev 

medskapare till texten. 
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I den kvalitativa forskningen används begrepp som giltighet, tillförlitlighet och 

överförbarhet. Närheten till texten innebär att en medvetenhet och reflektion av 

förförståelsen är viktig för att nå giltighet i resultatet, detta är också något som vi har 

gjort. Vår förförståelse är den kunskap om fördelarna av hudnära vård som vi tillägnat 

oss genom utbildning och erfarenhet. Giltighet handlar om hur sant resultatet är . 

Genom att välja ut informanterna strategiskt stärks giltigheten genom att en variation 

uppstår och genom att använda citat och att visa analysprocessen i form av en tabell (se 

bilaga 2) stärks giltigheten ytterligare.  

För att få tillförlitlighet i analysen har vi läst igenom intervjuerna och gjort analysen 

gemensamt. Vi har tillsammans diskuterat och reflekterat för att komma fram till koder, 

underkategorier och kategorier, med detta arbetssätt har vi stärkt tillförlitligheten 

ytterligare.  

Överförbarhet innebär att kunna överföra resultatet till andra grupper eller situationer. 

Genom att beskriva urval, deltagare, datainsamling, analys och problemformulering 

underlättar det för läsaren att själv göra en bedömning. Vi har i vår studie beskrivit alla 

delar så en viss överförbarhet bör kunna göras på mammor i liknande situation som i 

studien trots ett litet antal informanter (Lundman & Hällgren-Graneheim 2008).  

 

Resultatdiskussion 

 

Att knyta an 

 

I vårt resultat beskriver mammorna hur de upplever de första timmarna med närhet till 

sitt barn som en resa till att bli mamma. För en del är det viktigt att känna ren fysisk 

bekräftelse på att de har fått ett barn, andra beskriver att de känslomässigt känner 

samhörighet. En viktig del av att bli mamma är att knyta an till sitt barn forskning visar 

att den första tiden med barnet är bland den viktigaste. Mamma och barn är som mest 

mottagliga för varandra om de får ligga hud mot hud med varandra (Matthiesen,  

Ransjö-Arvidsson, Nissen,  & Uvnäs-Moberg, 2001). 

 

Att etablera en tidig anknytning mellan mor och barn är viktigt för barnets tillväxt, 

välbefinnande och förmåga till att knyta an till sin mamma . Tidig hud mot hud kontakt 
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mellan mor och barn har visat sig att vara till stor hjälp för anknytningen. Mamman 

behöver uppmuntran och stöd i att ha sitt barn nära från de första timmarna och dagarna. 

När mamman knyter an till sitt barn är olika från person till person. En del upplever det 

första mötet som det underbaraste en del tycker att det tar några dagar innan man själv 

ser och känner igen barnets miner och rörelser. Därför är det viktigt att stötta 

mammorna till att ha sina barn hudnära de första dygnen (Kennel & McGrath, 2005). I 

vår studie beskriver en del mammorna att just det första mötet med barnet var det 

avgörande och det var då de kände att de blivit mamma. Andra upplevde inte förrän 

efter något dygn att de blivit mamma. Vi upplevde att de mammor som haft en jobbig 

förlossning tyckte att det tog längre tid innan de kände samhörighet med barnet och att 

de mest hade en lättnadskänsla när barnet kom ut. De mammor som upplevde sin 

förlossning som naturlig och inte så jobbig beskrev en känsla av att direkt känna 

samhörighet och kärlek till barnet. Det känns intressant att fundera på om mammornas 

förlossningsupplevelse uppmärksammas då de mammor som haft en svår förlossning 

kanske behöver extra stöd från barnmorskan till att ha sitt barn hud mot hud. 

 

Resultatet från vår studie visar att vårdandet första tiden efter förlossningen borde 

fokusera på att hjälpa nyblivna mammor att vårda sitt barn hudnära då detta verkar vara 

av stor betydelse för mamman och barnets relation till varandra vilket styrks i en studie 

av Dalbye, Calais och Berg (2011). I deras studie framkommer att mammorna vill ge 

den bästa möjliga vård till sina nyfödda barn genom att ha dem hud mot hud. För att nå 

dit bör sjukvårdspersonal stödja mamma och barn i samspelet med varandra. 

Barnmorskan uppgift är att uppmuntra den nyblivna mammans unika förmåga att ge sitt 

nyfödda barn den mest hälsosamma starten i livet och att hon därigenom startar den nya 

resan till att bli mamma (Dabrowski, 2007). Vid förlossning på sjukhus är det ofta 

mycket personal inblandad som i vissa fall kan störa den naturliga anknytningen mellan 

mor och barn, barnmorskan måste då vara den som försöker stötta mamman och tro på 

sig själv som mamma. Ofta så bryts hud mot hud kontakten när barnets ska mätas och 

vägas och i många fall kläds barnet på därefter av personalen. Som mamma kan det inte 

vara lätt att säga emot personalen utan tror då att det bästa för barnet är att ha kläder på i 

famnen. Vår studie visar att det är viktigt att inblandade personalkategorier vågar tro på 

barnets och mammans inneboende och naturliga krafter att klara att värma varandra och 
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att vara nära för att kunna knyta an och amma sitt barn. Parrat & Fahy, (2008) skriver i 

en artikel att vara en god barnmorska är att våga lita på sin känsla av att någonting är 

bra utan att riktigt kunna sätta ord på det. Genom att få den nyblivna mamman att tro på 

sin egen kraft och förmåga så får barnmorskan en mer holistisk syn i sitt vårdande och 

mamman vågar tro på sig själv vilket är en förutsättning för att knyta an till sitt barn. 

 

Närhet och amning 

I vår studie var det flera mammor som upplevde hudnära vård och amning som något 

synonymt. Alla mammorna var positiva till och hade påbörjat amningen även om inte 

alla hade kommit igång ordentligt. Flera studier visar på vikten av hudnära vård för alla 

barn direkt efter förlossningen och ett par timmar framåt för att främja amningen. Att 

fortsätta med hudnära vård har också visat sig vara optimalt för mammor med en 

amningsproblematik. Barnet bör, efter förlossningen, få ligga ostört på mammans bröst 

tills det har ammat första gången. I en studie av Widström et al. (2010) där författarna 

genom att studera videofilmer av nyfödda som vårdats hudnära direkt efter 

förlossningen, konstateras att om barnet får ligga i lugn och ro uppvisar de det speciella 

prefeeding beteende som möjliggör för barnet att själv genom kroppsrörelser och 

användning av sina sinnen ta sig till bröstvårtan för att amma för första gången. Genom 

att barnet får ligga hudnära med sin mamma så stärks barnets självreglering, barnets 

förmåga att känna hunger, törst och mättnad. Författarna konstaterar att på grund av 

deras resultat och slutsatser så bör det nyfödda barnet få ligga ostört hud mot hud på sin 

mammas bröst de första timmarna efter förlossningen. En mamma i vår studie berättade 

att hon upplevde det som helt fantastiskt att se hur naturligt hennes dotter hittade 

bröstet, slickade på bröstvårtan och började suga. Hon var helt förundrad över hur 

enkelt det hade gått.  

 

En studie av Palmér, Carlsson, Mollberg och Nyström (2010) visar att det första mötet 

med barnet och den första amningen innebär att mamman vågar lita på sin förmåga att 

amma och det ger hopp inför kommande amning. Således är hudkontakt och amning 

efter förlossningen stärkande för mamman.  
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I en stor genomgång av flera studier konstaterar Moore et al. (2009) ett antal positiva 

effekter på amningen av hudnära vård de första timmarna efter förlossningen. 

Författarna skriver att mammor till barn som vårdades hudnära lyckades bättre med den 

första amningen, ammade i större utsträckning efter några dagar och i högre grad efter 

fyra månader. Särskilt värdefullt var hudnära vård för mammor med amningsproblem 

som mjölkstockning.  

 

Enligt WHO (2011) bör amningen påbörjas den första timmen efter förlossningen. Napp 

och nappflaska bör undvikas den första tiden och amningen bör ske på barnets villkor, 

det vill säga barnet bör få amma så ofta det vill.  

För att mammorna ska fortsätta att vårda sitt barn hudnära behövs stöd och information 

av vårdpersonalen (Calais, Dalbye, Nyqvist och Berg (2010). I barnmorskans 

kompetensbeskrivning står att barnmorskan ska kunna ge råd och stöd vid amning samt 

vårda det friska nyfödda barnet. Hudnära vård är en enkel och kostnadseffektiv 

vårdform som kan hjälpa och stödja mamman och det nyfödda barnet.  

 

Alla medverkande mammor ammade sitt barn och för dem blev det naturligt med 

närhet. Men vad händer med den hudnära kontakten för de mammor som inte vill eller 

kan amma?  Som barnmorska måste vi stötta och stödja de mammorna i att ha sina barn 

hudnära eftersom det finns så många andra vinster för mamma och barn. Att uppmuntra 

mammor att vara hudnära oavsett amning eller ej. 

 

I granskningen av Moore et al. (2009) var barnen också lugnare och skrek mindre. Detta 

var något som också framkom tydligt i vårt resultat. Mammorna i studien upplevde att 

deras barn blev lugnare och grät mindre när de var nära. Även mammorna upplevde ett 

stort lugn, både av att vara nära sitt barn men också av att kunna konstatera att deras 

barn blev lugnare av närheten. Mammorna upplevde i och med detta en trygghet. Flera 

mammor berättade att de upplevde en oro av att inte ha kontroll över hur barnen mådde 

eller om de levde. De upplevde en trygghet av att ha barnet nära och känna att det rörde 

på sig och att barnet andades.  

För att mammorna ska fortsätta att vårda sitt barn hudnära behövs stöd och information 

av vårdpersonalen. Barnmorskans främsta uppgift är att förhindra separation mellan mor 
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och barn, närheten gör att mamman blir mer mottaglig för barnet signaler och lättare lär 

sig tolka dem (Karl, Beal, O´Hare och Rissmiler, 2006). I barnmorskans 

kompetensbeskrivning står att barnmorskan ska kunna ge råd och stöd vid amning samt 

vårda det friska nyfödda barnet. Hudnära vård är en enkel och kostnadseffektiv 

vårdform som kan hjälpa och stödja mamman och det nyfödda barnet.  

 

Hudnära vård i verkligheten 

 

De positiva fördelarna för mamma och barn är många och i vår studie beskriver 

mammorna att deras upplevelse av närhet som betydelsefull vilket styrker det 

forskningen pekar på. Frågan är då varför hudnära vård enligt vår erfarenhet inte 

används fullt ut på förlossning och BB avdelningar. Det känns som om budskapet med 

fördelar med hudnära vård har hunnit längst på förlossningen där de flesta barn idag får 

ligga ostört vid bröstet den första timmen efter födelsen. På BB upplever vi att 

budskapet inte nått ut till föräldrarna på samma sätt. Vad beror det på? Är personalen 

inte säker på vad hudnära vård innebär? Finns det ingen klar definition eller riktlinjer av 

vad hudnära vård är? Vi har upplevt att uppfattningen av hudnära vård är olika bland 

personalen, en del uppfattar att det är till för barn som är kalla eller inte har sugit på 

bröstet på förlossningen. Är det den allmänna uppfattningen blir hudnära vård endast till 

för det som inte är normalt, då försvinner tanken bakom att hudnära vård som det 

naturliga vårdandet som styrker anknytning och amning och känslan av trygghet. 

 

Slutsats 

 

Vår studie visar att närhet är viktigt för de nyblivna mammorna. Upplevelserna 

mammorna beskrev var att de kände lugn, både i själen och fysiskt, när de var nära sitt 

barn. Genom att känna att barnet rörde sig, att det andades, blev detta ett bevis för 

mammorna att barnet levde och att det verkligen fanns. Genom detta upplevde de en 

trygghet.  Närheten gjorde att barnet blev lugnare och grät mindre.  Mammorna beskrev 

det första mötet lite olika, de mammor som hade haft en normal förlossning beskrev det 

som något fantastiskt att få upp sitt barn på magen. De upplevde det som overkligt, 

obeskrivlig och sagolikt. De kände att de ville vara i nuet och ta vara på varje ögonblick. 
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Mammorna som hade haft en mer komplicerad förlossning beskrev det första mötet mer 

lågmält. De kände mest lättnad att det var över och kände inte de stora känslorna förrän 

efter en stund. Kanske är det extra betydelsefullt att uppmuntra dessa mammor i att ha 

sitt barn nära. Genom närheten upplevde mammorna bekräftelse att de blivit mamma 

och flera mammor upplevde amning och närhet som något synonymt.  

 

Praktisk tillämpning 

 

Vår erfarenhet är att kunskapen om fördelarna för mamma och barn av hudnära vård är 

skiftande både när det gäller blivande/nyblivna mammor och bland barnmorskor. 

Eftersom hudnära vård är en enkel och naturlig vårdform är det viktigt att informera alla 

berörda under hela vårdprocessen. Vilket kan göras genom att utveckla en definition 

och riktlinjer för vad hudnära vård är så att all personal jobbar mot samma mål och 

känner sig trygga i hur de ska stötta mammorna till att ha sina barn nära.  

 

Förslag till vidare forskning 

 

Vår studie gjordes väldigt nära förlossningen, det hade varit intressant att göra en ny 

studie på mammor när de kommit hem och fått en ro i vardagen för att undersöka om 

dessa mammor hade haft ett annat perspektiv på upplevelsen att vara nära sitt barn. 

Hudnära vård innefattar även papporna vilket vi inte tagit upp i vår studie men som 

framtida forskning vore det intressant att veta hur de upplever att ha sina barn nära. 
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Bilaga 1 

 

Mammors upplevelse av hudnära vård 

 
Grattis till ert nyfödda barn! 

 

Äntligen har du fått träffa ditt barn, en omvälvande händelse i ditt liv som 

du säkert har haft många tankar och känslor kring. Det första mötet med 

barnet är en stark upplevelse som man bär med sig hela livet. 

 

Vi är två barnmorskestudenter som läser sista terminen på 

barnmorskeutbildningen i Borås. I vår utbildning ingår att skriva en 

magisteruppsats. Vi har valt att fokusera på mammors upplevelse av 

hudnära vård med sitt barn. 

 

Vi är intresserade av hur du som mamma upplever att ha ditt barn nära. Vi 

tillfrågar dig härmed om du vill delta i en intervju. Intervjuerna äger rum på 

BB och beräknas ta 30-60 minuter och kommer spelas in. 

 

Att delta är frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta intervjun. 

Väljer du att medverka ska du veta att vi har tystnadsplikt och dina svar 

behandlas konfidentiellt, data avidentifieras vid utskrift. Banden med 

intervjuerna sparas i 10 år och inga obehöriga kommer att få tillgång till 

banden. 

 

Ansvariga för studien är barnmorskestudenterna Anki Kaas Larsson och 

Maria Arvung. Handledare är Lina Palmér, barnmorska, adjunkt och 

doktorand på institutionen för vårdvetenskap på Högskolan i Borås.  
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