
    

Abstrakt 
Bakgrund. Anknytning är ett viktigt band som skapas mellan mor och barn, detta 
är viktigt för att barnet ska utvecklas till en trygg person. För att anknytning ska 
uppstå krävs mycket närhet och värme. Vid brist på anknytning blir barnet passivt 
och apatiskt. 
Syfte. Syftet med denna studie var att belysa hur anknytningsprocessen mellan 
mor och barn kan påverkas vid olika förlossningssätt. 
Metod. En litteratursökning av artiklar publicerade mellan 1989-2007 gjordes, 
sökorden var attachment, cesarean section, delivery, mother-child relations och 
nurs*. 28 artiklar granskades noga och av dessa stämde 14 helt överens med 
inklusionskriterierna och vårt syfte. Dessa bearbetades och analyserades i 
litteraturstudien. 
Resultat. Analysen resulterade i tre kategorier. Den första var faktorer som kan 
påverka anknytningsprocessen, den andra var en komplicerad förlossnings 
inverkan på anknytningsprocessen och den tredje var omvårdnadshandlingar som 
kan underlätta anknytningsprocessen och sjukhusvistelsen för modern. 
Diskussion. Komplicerade förlossningar bidrog ofta till att kvinnan inte fick träffa 
sitt barn direkt efter förlossningen, något som var psykiskt påfrestande för 
kvinnan och negativt för anknytningsprocessen. Kvinnor som genomgick 
komplicerade förlossningar var i extra stort behov av stöd och information från 
personalen för att känna närhet till sitt barn. 
Konklusion. När en kvinna får känna sitt barns närhet direkt efter förlossningen 
så startar anknytningsprocessen fortare än om det första mötet blir uppskjutet.  
Om omvårdnadspersonalen använder sig av den kunskap som finns angående 
interaktionen mellan mor och barn så kan det underlätta för kvinnan i samspelet 
med sitt barn. 
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Bakgrund 

För att ett nyfött barn ska överleva krävs mycket närhet och värme. Barnet har 

behov av att känna trygghet och tillhörighet. Ett barn behöver få utveckla en stark 

relation till sina föräldrar, ett känslomässigt band som håller dem samman 

(Brodén 2004, s.35-36). Detta känslomässiga band som skapas mellan ett nyfött 

barn och dess föräldrar är speciellt och kan inte jämföras med de band som barnet 

sedan kommer att utveckla till andra människor. Detta speciella band är det som 

vi kallar för anknytning (Abrahmsen, 1999, s.100-101). Anknytning kan vara av 

olika kvalitéer och den anknytning som skapas mellan barnet och föräldrarna ska 

vara trygg. Detta innebär att det finns någon förälder i början av barnets liv som 

tillgodoser barnets behov av närhet, värme, beskydd, mat och sömn så att barnet 

kan utvecklas till en trygg person (Orrenius, 2005, s.161). Amning är ett bra sätt 

för mor och barn att komma varandra nära, det ger total närhet och en stund att 

vara nära varandra och känna gemenskap. Amning är ett sätt för barnet att tanka 

trygghet (Bylund, 2002, s.144). Mödrar blir fortare känslomässigt bunden till sina 

barn om de börjar med amning tidigt (Folkhälsoinstitutet, 2003, s.72). 

 

För att samspelet mellan barnet och föräldern ska kunna utvecklas till en trygg 

relation mellan dem krävs att barnet får känna sin förälders närvaro. Barnet 

behöver känna att någon finns där och lyssnar och uppmärksammar deras behov, 

först då kan barnet utveckla en känsla av trygghet och tillit. Något som visat sig 

vara av största vikt för utvecklandet av barnets trygghet är att barnet får känna 

moderns känsliga närvaro. Med en moders känsliga närvaro menar man förmåga 

att tolka barnets signaler, att ge respons på signalerna, att anpassa sig efter 

barnets signaler samt att ständigt vara tillgänglig och lyhörd för dessa signaler. 

Tydliga exempel för sådana signaler är gråt och leenden från barnet (Brodén, 

2004, s.37-38). 

Nya studier visar att anknytningsprocessen etableras redan under graviditeten. 

Forskare menar att utgången för anknytningen mellan moder och barn föregås 

utav den anknytning som skapas mellan modern och fostret. Anknytningen till 

fostret skapas bland annat genom kvinnans fantasi om det ofödda barnet, 

kvinnans kärlek till det ofödda barnet, samspelet med barnet under tiden som det 

ligger i moderns mage (Brodén, 2004, s.52-53). 
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Ibland kan negativa förlossningsupplevelser som exempelvis smärta, oro och 

oväntade beslut innebära att kvinnan riskerar att hamna i psykisk obalans. Det 

kan ibland leda till att utvecklingen av det tidiga samspelet mellan mor och barn 

störs. Studier har visat att i vissa fall där förlossningarna inte blivit vad kvinnorna 

förväntat sig, så har de nyblivna mödrarna varit mindre positiva och haft mindre 

närhet med det nyfödda barnet vilket har påverkat anknytningsprocessen (Brodén, 

2004, s.35-36, 108-109).  

 

En studie av DiMatteo, Damush, Morton, Carney, Pearson & Kahn visar att 

kvinnor som förlöses med kejsarsnitt fick vänta mycket längre innan de fick 

träffa sitt barn för första gången jämfört med kvinnor som förlöstes vaginalt. Det 

visade att kvinnorna som förlösts med kejsarsnitt höll sina barn mindre på grund 

av smärtan efter snittet. Dessa kvinnor kände sig mindre positiva till sina barn 

och kände sig mer osäkra på sina kvaliteter som mödrar, de fungerade även 

mindre samspelta med barnen i jämförelse med kvinnor som förlösts vaginalt 

(1996). 

 

Det finns en mängd faktorer som man anser vara riskfaktorer för att inte få en 

fungerande anknytning. Några exempel på dessa faktorer kan vara traumatiska 

graviditeter eller förlossningar, sjuka eller prematura barn, separation från barnet 

vid födseln, brister i sin egen identitet eller amningsproblematik.  

Små barn kan ha svårt att visa att de har psykiska besvär men de kan signalera om 

de inte mår bra. Brister i anknytningen kan visa sig genom att det lilla barnet 

antingen blir passivt eller så blir det överaktivt. De passiva barnen regerar ofta 

med att vara tysta, de gråter inte och söker inte kontakt, medan de överaktiva 

barnen blir spända och har svårt att slappna av. Dessa barn har ofta svårt att sova 

och att äta. Att växa upp utan en trygg anknytning är jobbigt för barnen. Dessa 

barn blir ofta stökiga i skolan, har svårt att hantera känslor och kan senare i livet 

riskera att drabbas av psykiska sjukdomar (Stiftelsen, allmänna barnhuset, 2004: 2 

s.61-66). De barn som växer upp med en otrygg anknytning till sina föräldrar kan 

även få svårigheter med den interpersonella (samspelet mellan människor) 

orienteringen, något som kan följa dem genom hela livet.(Bowlby, 2001, s.43-48). 
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Hur en kvinna bemöts under graviditeten och förlossningen kan vara av stor 

betydelse för hennes förmåga till omvårdnad av sitt barn. Kvinnorna kan behöva 

hjälp från det professionella nätverket för att dämpa oro, depression och ångest 

över det okända som ligger framför dem (Brodén, 2004, s.326). Det är viktigt att 

den personal som deltar under förlossningen förstår kroppsspråket hos kvinnan, 

har en bra kommunikation med henne och är tålmodig och ödmjuk. Det är även 

viktigt att vara tydlig men samtidigt flexibel för kvinnans behov, och hjälpa till så 

att kvinnan får en stödjande atmosfär (Abascal, 2004, s. 172-175). 

 

En studie av Moore, Anderson & Bergman visar att genom att lägga det nyfödda 

barnet naket, nära den nyblivna modern i så kallad hud mot hud kontakt uppnås 

många fördelar för den nya relationen och framför allt för att starta utvecklingen 

av anknytningen. Deras studie visar att mödrar som använt hud mot hud kontakt 

har kelat, hållit och tagit mer i sina barn. Mödrarna har även utvecklat så kallade 

moderliga känslor tidigare, de har varit mer självsäkra och mindre oroliga. Hud 

mot hud kontakten ökade även möjligheterna för en fungerande amning. Barnen 

visade ett större lugn, de var mer nöjda och grät mindre. Allt detta är faktorer 

som hjälper till att underlätta för en lyckad anknytningsprocess (2007). 

 

Vi tror att det är viktigt att anknytningsprocessen mellan mor och barn får en bra 

start, för att samspelet mellan dem ska utvecklas i positiv riktning. Vi vill därför 

genom denna litteraturstudie belysa anknytningsprocessens påverkan av olika 

förlossningssätt, kunskap som omvårdnadspersonal sedan kan använda sig av för 

att hjälpa nyblivna mödrar in i anknytningsprocessen på ett positivt sätt 

  

                   Syfte 
Syftet med studien är att belysa hur anknytningsprocessen mellan mor och barn 

kan påverkas vid olika förlossningssätt. 

 

Frågeställningar:  

Påverkas anknytningen av ett kejsarsnitt? 

Vilka faktorer kan påverka anknytningsprocessen negativt? 

Vad kan omvårdnadspersonal göra för att hjälpa kvinnan i anknytningsprocessen? 
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Metod 
Metoden som använts är en systematisk litteraturstudie. Syftet har varit att 

sammanställa studier som berör vårt utvalda område. Litteraturstudien baseras på 

studier som kritiskt granskats och kvalitetsbedömts och dessa studier håller en 

hög eller medelhög kvalitet (Forsberg & Wengströms 2003, s.26-29). 

  
                   Litteratursökning 

Sökning efter relevanta artiklar har skett i databaserna PubMed, Cinahl och 

PsycInfo. Sökresultatet presenteras i tabell 1. En manuell sökning i de relevanta 

artiklarnas referenslistor har genomförts. Den manuella sökningen resulterade i 

ytterligare tre stycken studier som granskades. 

Inklusionskriterier och exklusionskriterier 

Inklusionskriterierna var studier som var skrivna på engelska eller svenska och 

passade syftet samt var publicerade efter 1989. Exklusionskriterierna var studier 

som berörde djur eller hade pappan i fokus. Review-artiklar, artiklar som saknade 

abstrakt och artiklar som var av låg kvalitet uteslöts. 
 
Tabell 1. Databassökning 2007-09-05. Databaser, sökord och antal träffar. 
Sökord                        PubMed Cinahl PsycInfo 

 
Begränsningar 

 

Engelska, 
Svenska, 
människor, 
kvinnor 

Engelska, 
kvinnor 

 
 

Engelska, 
kvinnor 

 
 

1) Attachment 10923 1115 14843 
2) Delivery 76884 8858 10408 
3) Cesarean     
section 

21053 3017 275 

4) Mother-child relations 8435 1430 7106 
5) Nurs* 94533 46847 38637 
1 & 2 257 43 403 
1 & 3 34 8 21 
2 & 3 18836 1103 206 
2 & 4 300 34 175 
2 & 5 5437 1764 3083 
3 & 5 780 329 118 
3 & 1 & 5 7 1 15 
2 & 1 & 5 42 7 207 

    
Träffar som är markerade i fet stil indikerar granskade titlar. Totalt 630 titlar. 
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Klassificering och värdering 

Klassificering av artiklarna har genomförts enligt Statens Beredning för medicinsk 

Utvärdering [SBU] (Hellzén, Johanson & Pejlert, 1999, s.15-16), samt Polit och 

Beck (2004, s.192), se bilaga 1. Den vetenskapliga kvalitén har granskats utifrån en 

tregradig skala; hög vetenskaplig (I), medel (II) eller låg vetenskaplig kvalitet (III), 

se tabell A, bilaga 1. 

 
Bearbetning 

Litteraturbearbetning skedde enligt SBU:s metod (Hellzén, Johansson, & Pejlert, 

1999). 

Fas 1. 

En första bedömning av de 630 artiklarna gjordes genom att litteraturstudiens två 

författare läste igenom titlarna. Därefter lästes 302 abstrakt av dessa 630 titlar. Ett 

kriterium för att artiklarna skulle gå vidare för ytterligare granskning är att de 

behandlade vårt syfte samt att artiklarna hade en vetenskaplig grund. Därefter 

valdes 25 relevanta artiklar ut och beställdes hem för vidare granskning. 

Fas 2. 

Fortsatt granskning av artiklarna från fas 1 skedde med hjälp av SBU: s 

granskningsmall (Hellzén, Johansson, & Pejlert, 1999), se bilaga 2. En manuell 

sökning i artiklarnas referenslistor skedde, detta för att upptäcka ytterligare studier. 

Detta resulterade i ytterligare tre artiklar. Av de 28 granskade artiklarna valdes 

ytterligare 14 artiklar bort på grund av att de föll utanför vårt syfte eller var av låg 

kvalitet, dessa presenteras i bilaga 3. Kvar var 14 artiklar. 

Fas 3. 

Efter kvalitetsgranskningen skedde ytterligare en fördjupning i artiklarna för att se 

att de uppfattats korrekt. All information om artiklarna presenteras i tabell, se 

bilaga 4. Resultaten diskuterades och sammanvävdes. 

 

Analys 

I arbetet med en litteraturstudie granskas och bearbetas data från redan genomförda 

empiriska studier (Forsberg & Wengström, 2003, s.29). Detta granskningsarbete 

gjordes flertalet gånger för att tydliggöra vad som verkligen framkom i artiklarna. 

Resultaten av innehållsanalysen listades och ur detta arbete kunde tre kategorier 

framträda. Dessa var, faktorer som kan påverka anknytningsprocessen, en 
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komplicerad förlossnings inverkan på anknytningsprocessen, samt 

omvårdnadshandlingar som kan underlätta anknytningsprocessen och 

sjukhusvistelsen för modern. 

 

Etisk granskning 

Enligt Polit och Beck (2004) ska en etisk granskning alltid göras när människor 

ingår i en studie (s.141). Eftersom vi gjort en systematisk litteraturstudie så har vi 

inte genomfört någon etisk granskning. Med stöd av Forsberg och Wengström 

(2003) har vi kontrollerat att de utvalda artiklarna var godkända och granskade av 

etisk kommitté eller har fört ett etiskt resonemang. Vidare har vi att redovisat 

samtliga artiklar som ingår i litteraturstudien, både de som stödjer och inte stödjer 

våra åsikter (s.73-74).   

 
Resultat 
I resultatet presenteras fjorton studier varav fyra är av hög kvalitet och tio är av 

medelkvalitet. Under analysarbetet med artiklarna framkom tre kategorier,  den 

första var faktorer som kan påverka anknytningsprocessen, den andra var en 

komplicerad förlossnings inverkan på anknytningsprocessen och den tredje var 

omvårdnadshandlingar som kan underlätta anknytningsprocessen och 

sjukhusvistelsen för modern. 

 

Faktorer som kan påverka anknytningsprocessen 

I en kvantitativ studie av hög kvalitet utförd i Israel av Feldman, Eidelman, Sirota 

& Weller (2002) undersöktes om hud-mot-hud vård (känguru-metoden) på 

prematura barn har någon effekt på förälder-barn interaktionen samt om den 

påverkar barnets utveckling. I studien deltog 146 prematura barn och deras 

familjer. Barnen delades upp i två grupper som matchade varandra varav den ena 

gruppen fick motta standard vård och den andra gruppen fick pröva känguru-

metoden. Barnen och dess familjer observerades under ett flertal tillfällen, den 

sista gången var då barnen var sex månader. Vid dessa tillfällen observerades 

barnens utveckling och beteende, barnets miljö och mor-barn interaktionen. Som 

ett komplement fick familjerna även fylla i frågeformulär rörande det psykiska 

måendet, barnets beteende och mammans moderliga känslighet. Resultatet visade 

att familjerna som provat känguru-metoden hade en signifikant bättre mor-barn 
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interaktion under alla observationstillfällen. Mödrarna tog mer på sina barn, var 

mer när dem och tittade mer på dem. Mödrarna i känguru-gruppen visade även 

signifikant mindre symptom på depression. Hela familjerna påverkades av 

känguru-metoden till att skapa en varm, lugn och harmonisk hemmiljö. 

 

I en annan kvantitativ studie av hög kvalitet, utförd i Korea av Shin, Park & Kim 

(2006) studerades om det fanns några samband mellan den känsliga närvaro som 

mödrar utvecklar och en moderlig identitet. Samt om det fanns något samband 

mellan den känsliga närvaron och socialt stöd och moderns anknytning till fostret. 

Deltagarna i studien utgjordes av nyförlösta kvinnor från fyra olika sjukhus. Av 

215 deltagare fullföljde 196 stycken. Studien bestod av olika skalor rörande 

moderns känsliga närvaro, moderns anknytning till barnet i magen, moderlig 

identitet och socialt stöd. Skalorna var uppbyggda så att kvinnorna kunde skatta 

sig själva efter passande svarsalternativ. Kvinnorna skattade relativt höga poäng 

på alla variabler. Resultatet visade att de kvinnor som skattade höga poäng på 

anknytning till barnet i magen och på moderlig identitet även visade sig få höga 

poäng på känslig närvaro. Detta tyder på att moderns känsliga närvaro startar 

redan under graviditeten då modern knyter an till barnet i magen. Den känsliga 

närvaron utgör sedan tillsammans med en moderlig identitet en bra kombination 

för bra start på en mor- barn anknytning. 

 

Ferber och Feldman (2005) har i en kvantitativ studie av medelhög kvalité, som 

utfördes i Israel studerat om smärta, oro och depression efter förlossningen 

påverkar mor-barn relationen negativt. I studien deltog 81 friska kvinnor som 

förlösts vaginalt. Två dagar efter förlossningen svarade kvinnorna på en enkät 

angående smärta, retrospektiv VAS skala användes, och de svarade även på ett 

frågeformulär angående oro och depression. Sex veckor senare svarade de åter på 

frågor och filmades tillsammans med sina barn i hemmen. Resultatet visade att de 

som upplevde förlossningssmärtan som något katastrofalt hade en sämre 

interaktion med sina barn efter sex veckor än de som kunde hantera smärtan. Dessa 

fynd indikerar på att kvinnor som har en tendens till att uppleva smärta som något 

fasansfullt kan ha svårare att anknyta till sina barn, dessa mödrar är inte mentalt 

mottagbara för den moderliga processen. Data visar på att kvinnor med oroliga 
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karaktärsdrag har svårare att interagera med barnen, och att det inte var någon 

skillnad mellan förstföderskor och omföderskor. 

 

I en kvantitativ studie av medelhög kvalité, utförd i USA av Wieland Troy (1993) 

studeras sambandet mellan tiden då de fick hålla sitt barn för första gången och 

tiden då mödrarna började anknyta till sina barn. I studien deltog 88 frivilliga 

kvinnor som hade ett barn som var mellan en till tolv månaders ålder. Alla 

deltagarna hade haft en okomplicerad graviditet och förlossning och var friska. 

Åldern på barnen valdes ut på grund av att mödrarna skulle ha haft tid på sig att 

anknyta till sina barn men ej hunnit glömma händelsen. En enkät med frågor om 

moderliga känslor användes som verktyg för att få svar på frågställningen. 

Resultatet visade att åtminstone hälften av deltagarna höll sina barn inom tre och en 

halv timme efter förlossningen. Hälften av deltagarna kände att de hade anknutit till 

sina barn fyra timmar efter förlossning och studien visar på att tiden för att anknyta 

till sitt barn är stark knutet till tidpunkten de först höll sitt barn. Ju snabbare 

mödrarna fick hålla sina barn desto fortare kom de moderliga känslorna, 

majoriteten av mödrarna började anknyta till sina barn i samma stund som de fick 

hålla barnet oavsett hur lång tid efter förlossningen barnet kom i deras famn. 

Författaren menar att baserat på denna studie kan man säga att om det finns en 

tidsgräns för en känslig period för anknytning så varar den upp till 48 timmar efter 

förlossningen. 

 

Wieland Troy (1995) har i en annan kvantitativ studie av medelhög kvalitet, från 

USA undersökt om det finns ett samband mellan den tid som går innan en nybliven 

moder får hålla sitt barn och att den moderliga anknytningsprocessen startar, samt 

om ett gott självförtroende leder till snabbare känsla av moderlig anknytning. 

Deltagarna var 67 friska kvinnor som fullföljt en vaginal förlossning. Kvinnorna 

besvarade ett frågeformulär gällande självförtroende och moderliga 

anknytningskänslor. Tiden som gick innan mödrarna fick hålla sina barn dröjde 

mellan tio minuter och 24 timmar. 39 av kvinnorna höll sitt barn inom femton 

minuter. Tiden det tog för mödrarna att börja utveckla anknytningskänslor dröjde 

mellan tio minuter och tre månader. Inom femton minuter hade 32 kvinnor börjat 

känna en moderlig anknytning till barnet. Studien visade att det finns ett signifikant 

samband mellan tiden det tar innan modern får hålla sitt barn för första gången och 
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utvecklandet av modersanknytning till barnet. Ju tidigare modern håller barnet 

desto fortare börjar utvecklingen av hennes anknytning till barnet. Dock fann 

studien inget signifikant stöd för att ett gott självförtroende skyndar på 

utvecklingen av moderns anknytning.  

 

I en kvantitativ studie utförd i USA av Prodromidis, Field, Arendt, Singer, Yanda 

& Bendell (1995), av medelhög kvalitet, jämfördes det moderliga beteendet och 

effekterna av att vistas med sina barn under nyföddhetsperioden, med att inte få bo 

med sina barn. I undersökningen deltog 31 unga förstföderskor och deras barn. 

Femton mödrar vistades på ett sjukhus där barn och mödrar bodde tillsammans och 

sexton mödrar vistades på ett annat sjukhus där rutinen var att barnen vistades på 

barnsal. Mödrarna fick genom intervjuer och självskattningsskalor skatta 

depressionsnivåer. Mödrarna observerades en tid efter amningen för att se hur det 

moderliga närhetsbeteende utvecklats. Observationen utgick ifrån en checklista för 

moderlig närhet, bestående av tretton punkter. Observationen ägde rum i 

genomsnitt arton timmar efter förlossningen. Då hade mödrarna som vistades med 

sina barn varit med dem i cirka arton timmar och mödrarna som hade sina barn 

barnsal hade varit med dem i fem timmar. Studien visade att mödrar som vistas 

med sina nyfödda barn var signifikant mer aktiva med barnen än de mödrar vars 

barn vistas i barnsal. Mödrarna som vistades med sina barn tittade, pratade och tog 

signifikant mer på sina barn än jämförelsegruppen. Mödrarna som vistades med 

sina barn betedde sig mer naturligt med barnen, som om de vistats mycket länge 

med barnen. 

 

Sammanfattningsvis var faktorer som upplevs som negativa för 

anknytningsprocessen bland annat kraftiga förlossningssmärtor och att få vänta 

med att få hålla sitt nyfödda barn för första gången. Positiva faktorer för 

anknytningsprocessen är hud-mot-hud kontakt och att få ha sitt barn i samma rum. 

En anknytning till barnet medan det fortfarande ligger i moderns mage och en 

moderlig känslighet bidrar också positivt till processen. 
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En komplicerad förlossnings inverkan på anknytningsprocessen 

I kvantitativ studie från Australien av Rowe-Murray & Fisher (2001), av hög  

kvalitet, undersöktes om den första mor-barn kontakten samt om moderns 

känslomässiga välmåendet påverkas av platsen för förlossning och vilken typ av 

förlossning kvinnan genomgår. I studien deltog 164 kvinnor från fyra olika sjukhus 

varav ett var ett ”barnvänligt” sjukhus, 52 procent av dessa kvinnor förlöstes 

vaginalt, 24 procent förlöstes vaginalt med instrumentell hjälp och 24 procent 

förlöstes med kejsarsnitt. Kvinnorna intervjuades med frågor rörande förlossningen 

som kompletterades med ett frågeformulär om psykologiskt mående. Som 

uppföljning sändes ett frågeformulär hem till kvinnorna efter cirka åtta månader. 

Formuläret innehöll frågor rörande välmåendet och hälsan efter förlossningen, 

barnets humör och temperament samt ytterligare en ifyllnad av frågeformuläret 

rörande psykologiskt mående. Studien visade signifikant att kvinnorna som 

förlöstes med kejsarsnitt fick vänta längst innan de fick hålla sitt barn för första 

gången, det var även signifikant att dessa kvinnor löpte en större risk att drabbas av 

depression efter förlossningen. Det visade sig att det viktiga för kvinnorna inte var 

hur länge de fick hålla sina barn utan att de fick hålla barnen tidigt. 

 

Durik, Hyde och Clark (2000) utförde i USA en kvantitativ studie av medelhög 

kvalité, där de studerade nyföddas psykosociala utveckling i relation till 

förlossningssätt och kvinnornas upplevelser och reaktioner på kejsarsnitt respektive 

vaginal födelse. I studien deltog ett randomiserat urval på 168 kvinnor av 570 

rekryterade. Data samlades in under fyra tillfällen, frågor om bland annat 

depression samlades in under andra trimestern, en intervju en månad efter 

förlossningen gällande bland annat kön och om de blivit separerade från sitt barn 

efter förlossningen. Observation av mor-barn interaktionen gjordes fyra månader 

efter förlossning genom att författarna filmade modern tillsammans med barnet, 

och en ny video filmades tolv månader efter förlossning. Resultatet visade att de 

som förlösts med akut kejsarsnitt upplevde sin förlossning mer negativt än de som 

förlöst med planerat snitt eller vaginalt och dessa skillnader är tydliga men det var 

inga skillnader mellan mödrarna angående depression eller självförtroende. Inga 

förlossningsrelaterade skillnader i mor-barn interaktionen hittades förutom ett 

undantag: kvinnor som var svaga psykiskt innan födseln och förlöste med akut 

kejsarsnitt visade sämre interaktion med sitt barn jämfört med dem som inte var 



 12

svaga psykiskt innan förlossningen och förlöste med akut kejsarsnitt. I studien 

hittades inga bevis för en påverkan av barnets psykosociala funktioner vid 

kejsarsnitt.  

 

I en kvantitativ studie utförd i England av Hillan (1992), av medelhög kvalitet, 

undersöktes de korta och långa effekterna av ett kejsarsnitt på både moder och barn. 

Studien fokuserar framför allt på mor-barn anknytningen. I studien fanns en 

studiegrupp med 50 mödrar som förlösts med akut kejsarsnitt och en kontrollgrupp 

med 50 mödrar som förlösts med vaginal förlossning. Data samlades genom att 

granska mödravårdens anteckningar samt att mödrarna fick genomgå strukturerade 

intervjuer på sjukhuset, fylla i frågeformulär som de fick hemskickade cirka tre 

månader efter utskrivningen och sedan ytterligare en semistrukturerad intervju som 

utfördes i hemmet cirka sex månader efter förlossningen. Data visade att 92 procent 

av mödrarna i kontrollgruppen fick hålla sina barn direkt jämfört med 28 procent 

av mödrarna i studiegruppen. 32 procent av mödrarna i studiegruppen hade inte 

hållit i sitt barn under de första 24 timmarna. Studien visade stora skillnader vad 

det gäller smärta och amning. Mödrarna i studiegruppen hade inte möjlighet att 

amma på grund av mycket smärta. Det tog signifikant längre tid för mödrarna i 

studiegruppen att känna sig nära sina barn, efter en månad kändes sig 24 mödrar i 

studiegruppen nära sina barn jämfört med 38 mödrar i kontrollgruppen. För 15 

mödrar i studiegruppen tog det längre tid än två månader att känna sig nära sina 

barn. 

 

En kvantitativ studie utförd i Indien av Gathwala och Narayanan (1991), av 

medelhög kvalité, studeras om ett kejsarsnitt påverkar mor-barn interaktionen. I 

studien deltog 52 förstföderskor mellan 18-30 år. 26 stycken hade förlöst med 

kejsarsnitt och 26 stycken hade förlöst vaginalt. De som förlöst vaginalt fick hålla 

sina barn direkt efter förlossningen och de som förlöst med kejsarsnitt blev 

separerade från sina barn i medeltal två till tre dagar. Kvinnorna som förlöst 

vaginalt observerades 24-48 timmar efter förlossning, och kvinnorna som förlöst 

med kejsarsnitt 24-48 timmar efter att de fått hålla sitt barn. Alla studerades med 

BNBAS (Brazelton Neonatal Behaviour Assessment scale) under amningen, och 

sedan hade författarna en intervju med kvinnorna en månad postpartum med frågor 

om anknytning.  Resultatet visade att mödrarna som förlöst vaginalt visade mer 
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ömhet och log oftare mot sina barn, de omfamnade även barnen mer än kvinnorna i 

den andra gruppen. Barnen som förlösts med kejsarsnitt grät signifikant mer både 

vid första observationen och under intervjun en månad senare. Kvinnorna som 

förlöst vaginalt hade en signifikant mer positiv mor-barn interaktion. 

 

Sammanfattningsvis visar resultaten att en komplicerad förlossning medför att 

kvinnor ofta får vänta innan de får träffa sitt barn för första gången. Smärtan efter 

ett kejsarsnitt kan medföra svårigheter att amma något som kan resultera i att 

modern inte känner sig nära sitt barn vilket kan ge en sämre interaktion mellan dem. 

 

Omvårdnadshandlingar som kan underlätta anknytningsprocessen och 

sjukhusvistelsen för modern. 

I Skotland utfördes en kvalitativ studie av Porter, Teijlingen, Yip och Bhattacharya 

(2007), av hög kvalité. Författarna studerade de faktorer som kvinnor identifierar 

som stressiga i samband med kejsarsnitt, och hur förståelsen och responsen på 

standardfrågor om tillfredställelse uppfattas av kvinnorna. I studien deltog 1661 

förstföderskor som förlösts med kejsarsnitt mellan år 1980-1995. Ett frågeformulär 

med öppna frågor sändes ut till kvinnorna. Frågorna var kodade i fem stora 

kategorier, före, under och efter förlossning, psykologiska/fysiologiska aspekter 

och en generell kategori. 72 procent av kvinnorna som svarade var gifta eller 

sammanboende och medelåldern var 27år. 79 procent var förlösta med ett akut 

kejsarsnitt. Resultatet visade att den mest stressande faktorn var av psykologisk 

natur. 66 procent ansåg att dålig kommunikation, rädsla och känslan av att missa 

tiden strax efter operationen med sitt barn var psykiskt påfrestande. 

Operationskomplikationer och infektioner var oroande men brist på smärtlindring 

var den singelfaktor som skapade mest ängslan och lämnade 102 (20 procent) av 

kvinnorna med otillfredsställande minnen av födelsen. Studien visade att kejsarsnitt 

kan påverka kvinnan psykiskt på lång sikt och att informera dem om ett eventuellt 

kejsarsnitt under förlossningen kan minska de upprörda känslorna kvinnan känner. 

 

Wendland-Carro, Piccinini och Millar (1999) utförde en kvantitativ studie i 

Brasilien, av medelhög kvalité. I studien utvärderar författarna om det är effektivt 

att undervisa mödrar i interaktionen till sitt barn. I studien deltog 38 frivilliga 

förstagångsföderskor med sina barn och medelåldern var 22år. Kvinnorna delades 
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slumpmässigt upp i två grupper, en experimentell och en kontrollgrupp. Alla 

kvinnorna hade haft en okomplicerad graviditet och förlossning, och alla 

graviditeter var fullgångna och medelvikten på barnen vid födelsen var 3416gram. 

På andra eller tredje dagen efter förlossningen togs experimentgruppen med sina 

barn till ett mysigt rum där de fick se en video om interaktion och spädbarns behov 

och respons på psykisk kontakt. Ett samtal på 50 minuter där de diskuterar vikten 

av att lyssna till barnets behov och en lista som beskriver varje område de gått 

igenom så att de kan känna igen beteendet på sitt eget barn ges. I kontrollgruppen 

får kvinnorna se en annan video som fokuserar på baskunskap och hälsa. De fem 

ämnesområden som togs upp rörde hygien vid amning, blöjbyten, temperatur, oral 

hygien samt råd om immunisering mot barnsjukdomar. Ett samtal på 50 min 

genomfördes även här med fokus på de basala områden videon visat. En månad 

senare observerades mor-barn interaktionen hos båda grupperna. Resultatet visade 

att de mödrar som fick utbildning om interaktion blev mer lyhörda och samspelta 

med sina barn än de som endast fick utbildning i baskunskap. 

 

I en kvantitativ studie utförd i England av Cox & Bialoskurski (2001), av medelhög 

kvalitet, undersöktes vilka faktorer som information kunde påverka 

anknytningsprocessen när en familj vistas på neonatalavdelning. Studiedeltagarna 

utgjordes av en grupp på 209 personer, varav 100 var mödrar och 109 var andra 

familjemedlemmar. Data samlades in genom observationer och intervjuer. I fokus 

för studien låg mor-barn interaktionen och sjuksköterskans roll för att underlätta 

denna process. Intervjuerna och observationerna visade på familjerna har ett stort 

behov av att få veta vad som händer med det nyfödda barnet omgående. De ville 

inte att information skulle hållas ifrån dem vad det gäller barnets hälsa. Studien 

visade att familjerna upplevde en brist på kommunikation vid flera tillfällen, främst 

när barnet separerades från dem efter födseln. Mödrarna uppger att de trots 

bristande information ändå litar på sjuksköterskan och hennes arbete. Studien 

visade att det finns ett behov av en väl fungerande dialog mellan sjuksköterska och 

familj för att en anknytningsprocess ska kunna få en bra början.  

 

I en kvalitativ studie utförd i Sverige av Nyström & Axelsson (2002), av medelhög 

kvalitet, undersöktes kvinnors upplevelser av att separeras från sina barn för att de 

skulle vårdas på neonatal intensivvårdsavdelning. I studien deltog åtta stycken 
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mödrar vars barn föddes fullgångna men som sedan hade fått tillbringa några dagar 

på neonatal intensivvårdsavdelning på grund av lindrigare åkommor. Mödrarna 

intervjuades en till två månader efter hemgång. I intervjuerna fick mödrarna berätta 

om sina känslor och upplevelser från tiden då deras barn vistades på neonatal 

intensivvårdsavdelning. För att klargöra frågorna kring kvinnornas upplevelser 

stöttades intervjuerna med några förtydligade frågor som ”hur kände du då”? I en 

latent innehållsanalys framkom tre teman: Utanförskap, omvårdnad och brist på 

kontroll. Mödrarna kände sig besvikna på vad som hänt, de kände att de hade inte 

ansvaret för sina barn utan att barnen låg i sjukvårdens händer. De upplevde många 

blandade känslor, oro, ilska, förvirring, skuld och osäkerhet. Det fanns även många 

upplevelser av kärlek, trygghet och lättnad med i mödrarnas intervjuer. Resultatet 

visar att dessa mödrar var rädda och hade svårt att utvecklas som mödrar under 

sjukhusvistelsen. Kvinnor som hamnar i dessa situationer behöver både praktiska 

och känslomässiga stöd. Mödrarna kändes sig trygga och lugnare då 

omvårdnadspersonalen tog sig an dem och lyssnade till dem. Vårdpersonalen har 

en viktig roll för både moder och barn i dessa situationer, de kan med god 

omvårdnad och lyhördhet hjälpa mamman att skapa en trygg och avslappnad 

relation till sitt barn trots att de vistas på sjukhus. 

 

Sammanfattningsvis visade dessa studier att mödrarna behöver information, samtal, 

stöd och utbildning av personalen under sjukhusvistelsen för att kunna utvecklas 

som mödrar och skapa en fungerande interaktion med sina barn. 

 

Diskussion 
Metoddiskussion 

Syftet att belysa anknytningsprocessen vid olika förlossningar har resulterat i att 

artiklar berörande mor-barn interaktionen har fått många olika infallsvinklar. Det 

är något som vi anser är en styrka i vår studie, på grund av att det speglar de olika 

faktorerna som spelar in vid en anknytningsprocess. Vi har valt att begränsa oss 

till artiklar publicerade efter 1989. Detta kan uppfattas som en svaghet eftersom 

många artiklar angående anknytning publicerades tidigare men vi anser att de 

resultaten har utvecklats och nyare forskning har tillkommit som bygger på dessa. 
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Vi valde att inte belysa anknytningsprocessen mellan far och barn på grund av att 

arbetet skulle bli för stort i detta sammanhang. I vår sökning använde vi oss av det 

engelska ordet attachment, ett annat användbart ord är bonding men en 

provsökning medförde samma resultat. Antalet använda artiklar resulterade i 14 

stycken. Det kan eventuellt uppfattas som få, men i vår sökning och under 

granskningsperioden upptäckte vi att det var väldigt få artiklar som berörde vårt 

specifika ämne och som vi nämnt tidigare så finns det mycket publicerad 

forskning om anknytning men detta är av äldre karaktär. Vi har valt dessa 14 

artiklar för att vi känner att de synar anknytningsprocessen ur vårt syfte. Något 

som bör beaktas av läsaren är att inga kulturella skillnader har gjorts utan alla 

studier har presenterats utifrån vårt syfte. För att öka validiteten har båda 

författarna granskat de rekvirerade studierna var och en för sig. Dessa 

bedömningar har sedan jämförts och sammanställts. På grund av den begränsade 

tiden har inga opublicerade studier sökts.  

 

Resultatdiskussion 

Syftet med vår studie var att belysa hur anknytningsprocessen mellan mor och barn 

påverkas vid olika förlossningssätt. Under analysarbetets gång framkom tre olika 

kategorier. Den första är faktorer som kan påverka anknytningsprocessen den andra 

är en komplicerad förlossnings inverkan på anknytningsprocessen samt 

omvårdnadshandlingar som kan underlätta anknytningsprocessen och 

sjukhusvistelsen för modern. I resultatet framgick att positiva faktorer för 

anknytningsprocessen är hud-mot-hud kontakt och att få ha sitt barn i samma rum. 

En god anknytning till barnet medan det fortfarande befinner sig i moderns mage 

och en moderlig känslighet bidrar också positivt till processen. Faktorer som 

upplevs som negativa är bland annat kraftiga förlossningssmärtor och att få vänta 

på att få hålla sitt nyfödda barn för första gången. Smärtan som uppkommer efter 

ett kejsarsnitt kan medföra svårigheter att amma, något som kan medföra att 

modern inte känner sig tillräckligt nära sitt barn vilket kan ge en sämre interaktion 

mellan dem. I resultatet framgick även att mödrarna behöver samtal, information, 

stöd och utbildning av vårdpersonalen under tiden på sjukhuset för att kunna 

utvecklas som mödrar och skapa ett fungerande samspel med sina barn.  
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Studier av Cox & Bialoskurski., (2001) och Porter et al., (2007) visar att en viktig 

uppgift som omvårdnadspersonalen har är att informera kvinnan om vad som sker 

under förlossningens gång, för att på så sätt minska risken för att kvinnan ska 

uppleva förlossningen som något negativt. Brodén (2004) skriver att negativa 

förlossningsupplevelser ibland kan innebära att kvinnan riskerar att hamna i 

psykisk obalans, något som kan leda till att utvecklingen av det tidiga samspelet 

mellan mor och barn störs (s.35-36, 108-109).  Vi tycker att all 

omvårdnadspersonal bör beakta sin uppgift och hjälpa kvinnan igenom 

förlossningen. Genom att delge henne vad som händer minskar risken för en 

negativ upplevelse. Studier av Durik et al., (2000) och Ferber & Feldman (2005) 

visar att kvinnor som hade svårt att hantera smärtan under förlossningen eller var 

oroliga och psykiskt svaga redan innan förlossningen hade problem att interagera 

med sina barn efter barnets födelse. Med stöd av vår studie anser vi att dessa 

kvinnor har ett extra stort behov av omvårdnadspersonalens vägledning och stöd. 

Abascal (2004) skriver att stöd är en av huvuduppgifterna för personal som deltar 

vid en förlossning (s.172).  

 

I flera studier undersöks om interaktionen mellan mor och barn påverkas av den tid 

som går innan barnet får komma i moderns famn för första gången efter 

förlossningen. Wieland Troy (1993) menar att tiden inte är en avgörande faktor 

utan att interaktionen börjar i samband med att de får känna varandras närhet. I en 

liknande studie av Wieland Troy (1995) blev utfallet annorlunda. Där visade det sig 

att det finns ett signifikant samband mellan tiden som gått innan modern får hålla 

sitt barn för första gången och den moderliga anknytningen. Författaren menar att 

anknytningsprocessen startar fortare om mödrarna får hålla sina barn tidigt efter 

förlossningen. Vi anser att dessa studier båda visar på något som vi upplever som 

naturligt, anknytningsprocessen mellan mor och barn startar när de får känna 

varandras värme och närhet. Det är något som även Brodén (2004) anser. 

Författaren menar att nyfödda barn behöver värme och närhet för att känna 

trygghet och tillit vilket är grunden för anknytningen (s. 35-36).  

 

Flera studier tyder på att de kvinnor som förlösts med kejsarsnitt får svårt med 

interaktionen. Gathwala och Narayanan (1991) visar på att kvinnor som förlöst 

vaginalt har en signifikant mer positiv mor-barn interaktion, dessa mödrar visade 
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mer ömhet mot barnen än de som förlöst med kejsarsnitt. Även Hillan (1992) visar 

i sin studie att kvinnor som har genomgått ett kejsarsnitt har svårt att interagera 

med sina barn. I studien framgår att detta beror på svårigheter att amma eftersom 

kvinnorna har smärta efter operationen. Även Porter et al. (2007) påvisar att 

smärtan efter operationen skapar ängslan hos modern och ger otillfredsställande 

minnen från förlossningen. Något som Brodén (2004) tar upp som något negativt 

för anknytningsprocessen (108-109). I resultatet framgår en gemensam faktor för 

kvinnorna som genomgått kejsarsnitt, de har alla fått vänta längre på att hålla sina 

barn jämfört med dem som förlöst vaginalt. (Hillan, 1992; Gathwala & Narayanan, 

1991; Rowe-Murray & Fisher. 2001). DiMatteo et al. (1996) beskriver detta som en 

negativ faktor för interaktionen mellan mor och barn.  

 

Vår studie visar på att för att hjälpa kvinnor som har svårt med anknytningen är det 

viktigt med information. Kanske borde utbildning om interaktion finnas redan 

under föräldrautbildningen för att förbereda dem inför eventuella kommande 

svårigheter. Studien av Wendland-Carro et al. (1999) visar att de kvinnor som fick 

utbildning om interaktion blev mer samspelta med sina barn än de som fick 

basutbildning om barnavård. Feldman et al. (2002) beskriver hud- mot- hud kontakt 

som en metod för att underlätta i anknytningsprocessen. Författarna beskriver 

metoden som ett sätt att komma nära sina barn, något som även stöds av Moore et 

al. (2007) som menar att hud mot hud kontakten med sin närhet och värme 

innehåller flera element som bidrar till en lyckad anknytningsprocess. 

 

Axelsson & Nyström (2002) visar i sin studie att mödrar som separeras från sina 

barn efter förlossningen upplever många blandade känslor. De är i stort behov av 

stöd för att känna sig trygga och lugna. Kvinnorna upplever svårigheter att skapa 

relationer till sina barn. I en liknande studie av Prodromidis et al. (1995), visade det 

sig att mödrar som fick vistas tillsammans med sina barn hade en mer avslappnad 

och naturlig relation än de som fick lämna sina nyfödda barn på barnsal. Detta 

tycker vi speglar allvaret i en tidig separation, som exempelvis kan uppstå efter ett 

kejsarsnitt. 
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Konklusion 

Kvinnor som genomgår en komplicerad förlossning drabbas ofta av olustkänslor 

och har negativa minnen av förlossningen. Detta kan medföra att mor-barn 

interaktionen störs. Om omvårdnadspersonalen har kunskap om detta och har 

förberedande information och ger stöd under förlossningen underlättas 

anknytningsprocessen mellan mor och barn. Många kvinnor som har haft en svår 

förlossning fick vänta längre än de som haft en okomplicerad förlossning med att 

hålla sina barn, något som kan undvikas om omvårdnadspersonalen använder sig 

av den kunskap som finns och sammanför mor och barn i ett så tidigt skede som 

möjligt. Flera studier tyder på att om mor och barn får känna varandras närhet 

direkt efter förlossningen så får de ett mer tillfredställande samspel och lär känna 

varandra fortare än om de får vänta med att träffas. Vi önskar att vidare forskning 

görs kring anknytningsprocessen och dess behov. Samt att omvårdnadspersonal 

regelbundet uppdateras inom ämnet. Detta för att inte personalen ska glömma 

vikten och innebörden av att lägga barnet på moderns bröst så fort som möjligt. 

Ibland kan det kanske vara så att kunskapen finns men glöms bort i praktiken.  
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Bilaga 1.  Klassificering och värdering 
 
Klassificering av C, P och K enligt Hellzén, Johanson och Pejlert (1999, s.15-16), 

samt D enligt Polit och Beck (2004, s.192). 

 

• Randomiserad kontrollerad studie (C). En jämförande studie med slumpvis 

fördelning av patienter till en kontrollgrupp och en eller flera experimentgrupper. 

• Prospektiv studie (P). En jämförande studie mellan en kontrollgrupp och en eller 

flera experimentgrupper. Det eftersträvas att grupperna är så lika varandra som 

möjligt, exempelvis genom matchning av egenskaper hos deltagarna. 

• Kvalitativ studie (K). En studie där datamaterial av intervjuer, observationer och 

texter granskas med syfte att beskriva eller tolka ett fenomen och dess mening, 

exempelvis genom att ta del av personers upplevelser och erfarenheter.  

• Deskriptiv studie (D). En studie där man använder sig av beskrivning, 

observering och dokumentering av ett visst fenomen för att kunna skapa en teori 

eller hypotes.  
Tabell A. Kriterier för bedömning av vetenskaplig kvalitet, studier med kvantitativ och kvalitativ 
metod. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kvalitetskriterier för C, P och K enligt SBU (Hellzén, Johanson & Pejlert 1999, s.48-49). 
Kvalitetskriterier för D har skapats av författarna utifrån Polit & beck 2004, s. 192. 

 I= hög II= medel III= låg 
C Prospektiv randomiserad studie. 

Större väl planerad och genomförd 
multicenterstudie med adekvat 
beskrivning av protokoll, material och 
metoder inklusive 
behandlingsteknik. Antalet patienter 
tillräckligt stort för att besvara 
frågeställningen. 

- 

Randomiserad studie med för få 
patienter, och/eller för många 
delstudier, vilket ger otillräcklig 
statistisk styrka. Bristfälligt antal 
patienter, otillräckligt beskrivet eller 
stort bortfall. 

P Prospektiv studie utan randomisering. 
Väldefinierad frågeställning, 
tillräckligt antal patienter, adekvata 
statistiska metoder. 

- 

Litet antal patienter, brister i 
genomförande, tveksamma statistiska 
metoder. 
 

K Studie med kvalitativ metod. 
Väldefinierad frågeställning, relevant 
urval samt väl beskriven 
undersökningsgrupp och kontext. 
Metod och analys väl beskriven och 
genomförd, resultatet är logiskt och 
begripligt, god kommunicerbarhet. 

- 

Dåligt/vagt formulerad 
frågeställning, undersökningsgrupp 
för liten/otillräckligt beskriven, 
metod/analys ej tillräckligt 
beskriven eller bristfällig 
resultatredovisning. 

D Deskriptiv studie. Väldefinierad 
frågeställning, relevant urval med 
tillräckligt antal patienter, väl 
beskriven undersökningsgrupp och 
kontext, samt korrekta statistiska 
metoder. 
 

- 

Dåligt/vagt formulerad 
frågeställning, undersökningsgrupp 
för liten och otillräckligt beskriven, 
brister i utförande eller tveksamma 
statistiska metoder. 
 



 

                       Bilaga 2.  Artikelgranskningsmall 
Artikel nr:………….   

Granskare:………………………………………….. 

Författare:…………………………………………………………………………

…………….………………………………………………………………………

………………………….. 

Titel:………………………………………………………………………………

…………….………………………………………………………..………………

………………………… 

Årtal:……….. Tidskrift:…………………………………………………………… 

Land där studien 

utfördes: ……………………………………………………………………… 

Typ av studie:  Original         □        Review         □    Annan    

□………………….. 

      Kvantitativ     □        Kvalitativ     □ 

Område:   

1…………………………………….   □ 

2……………………………………..   □ 

3……………………………………..   □ 
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Kommentar:…………………………………………………………………………

………….…………………………………………………………………………

……………………….……………………………………………………………
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KVALITETSBEDÖMNING 

Frågeställning/hypotes:……………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………… 

 

Typ av studie 

Kvalitativ:        Deskriptiv                □             Intervention        □ 

                          Annan                       □........................................................................... 

Kvantitativ:      Retrospektiv           □         Prospektiv          □ 

                           Randomiserad          □             Kontrollerad       □ 

                           Intervention             □             Annan                 □................................... 
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Studiens längd……………  
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Kvantitativa studier 
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Är resultatet generaliserbart? Ja □ Nej □ 
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Omarbetad utifrån SBU-granskningsmall Hellzén, O., & Pejlert, A .(1999) 

  

 

           



 

            Bilaga 3. Översikt av exkluderade artiklar 

Författare 
Land 
Årtal 

Studiens 
syfte 

Exklusions 
kriterier 

Tulman 
USA 
1986 

Skiljer sig 
mönstret att 
sköta sina barn 
mellan kvinnor 
som förlöst 
med kejsarsnitt 
respektive 
vaginalt 

Studien faller 
utanför vårt 
syfte på grund 
av att den 
bearbetar hur 
mödrarna 
sköter sina 
barn och inte 
hur samspelet 
fungerar. 
Studien är av 
låg kvalité. 

Ryding, 
Wijma & 
Wijma 
Sverige 
2000 

Undersöka 
kvinnors 
upplevelser av 
akuta 
kejsarsnitt. 

Faller utanför 
vårt syfte. 
Studien berör 
inte samspelet 
mellan mor 
och barn. 

Fenwick , 
Gamble & 
Hauch 
Australien 
2006 

Beskriva 
förväntningarn
a hos de 
kvinnor som 
gjort 
kejsarsnitt och 
vill göra det 
igen 

Berör inte 
anknytningspro
cessen utan 
beskriver 
kvinnors 
upplevelser av 
kejsarsnitt. 

Walden-
ström, 
Hildingsson, 
Robertsson 
& Rådestad 
Sverige 
2004 

Studera 
riskfaktorer av 
negativa 
förlossningsup
plevelser 

Studien 
fokuserar på 
kvinnan och 
inte på 
samspelet 
mellan mor 
och barn. 

Pol, Leeow, 
Brummen, 
Bruinse, 
Heintz & 
Vaart 
Holland 
2006 

Undersöka 
vilka faktorer 
som kan utgöra 
en risk för akut 
kejsarsnitt eller 
komplicerade 
vaginala 
förlossningar 

Faller utanför 
vårt syfte på 
grund av att 
studien belyser 
riskfaktorer för 
komplicerade 
förlossningar. 

Walden-
ström 
Sverige 
1999 

Öka 
förståelsen för 
kvinnors 
förlossnings- 
upplevelser 

Berör ej 
anknytningspro
cessen, faller 
därför utanför 
vårt syfte. 

Carfoot, 
Williamson 
& Dickson 
Storbritannie
n 
2005 
 

Studera 
effekten av hud 
mot hud 
kontakt med 
fokus på 
amning  

Faller utanför 
vårt syfte på 
grund av att 
studien 
fokuserar på 
amning. 

Ferber & 
Makhoul 

Studera 
effekten av hud 

Studien berör 
inte samspelet 



 

Israel 
2007 

mot hud 
kontakt och 
barnens 
respons med 
fokus på sömn 
och gråt 

mellan mor 
och barn. 

Walden-
ström, Borg, 
Sköld & 
Wall 
Sverige 
1996 

Studera 
kvinnors 
upplevelser av 
förlossningen 
och undersöka 
faktorer som 
kan förklara 
det. 

Behandlar 
posttraumatisk 
stress. Hamnar 
därför utanför 
vårt syfte. 

Ryding, 
Wijma & 
Wijma 
Sverige 
1998 

Att jämföra 
kvinnors 
psykologiska 
reaktioner efter 
akuta 
kejsarsnitt, 
planerade 
kejsarsnitt och 
vaginala 
förlossning. 

Behandlar 
posttraumatisk 
stress efter 
kejsarsnitt, 
något som inte 
berör vårt 
syfte. 

Wiklund, 
Edman & 
Andolf  
Sverige 
2007 

Undersöka 
varför 
förstföderskor 
väljer att 
genomgå 
kejsarsnitt.  

Studien 
förklarar varför 
kvinnor väljer 
kejsarsnitt, 
detta berör ej 
vårt syfte. 

Wijma, 
Ryding & 
Wijma 
Sverige 
2002 

Studera om 
kvinnors 
psykiska 
mående under 
graviditeten 
påverkar deras 
psykiska 
mående efter 
ett akut 
kejsarsnitt. 

Är en 
preliminär 
studie, hamnar 
utanför vårt 
syfte. 

Fenwick, 
Gamble & 
Mawson 
Australien 
2003 

Att belysa 
kvinnors 
upplevelser av 
ett kejsarsnitt 
samt belysa 
upplevelser 
från vaginal 
förlossningar 
efter ett 
kejsarsnitt. 

En pilotstudie som 
kartlägger kvinnors 
upplevelser av 
kejsarsnitt. Hamnade 
utanför vårt syfte. 

   
 

 



                   

Bilaga 4. Använda artiklar i tabellform. 
Författare 
Årtal 
Land 

Studiens 
syfte 

Design/Inter 
vention 

Deltagare Analysmetod Huvudresultat Studiedesign 
kvalitet 

Cox &  
Bialoskurski.  
2001 
England 

Identifiera om faktorerna 
associerade med mängden 
av information kan 
förhindra 
anknytningsprocessen 
under vistelse på 
neonatalavdelning. 

Kvantitativ och kvalitativ 
metod.  Triangulering. 
Ethno-nursing 
forskningsmetod. 
Observationer, 
ostrukturerade intervjuer 

N=209 
100 mödrar och 109 
familjemedlemmar 
som har barn som 
vårdats på 
neonatalavdelning. 
Bortfall: Ej upptaget. 

Kvalitativ data 
analyserades i en 
modifierad version av 
Chentiz and 
swanson´s process. 
Kvantitativ data 
analyserades med 
beskrivande statistik.  
(Spearman´s och 
Cronbach’s alpha test) 

Studien visar att det 
finns ett samband 
mellan bristande 
anknytning och 
mängden information. 
Sjuksköterskan kan 
stötta 
anknytningsprocessen 
med individuell 
omvårdnad och 
kommunikation med 
modern. 

D=2 

Durik et al.    
2000   
USA 
 
 

Studera nyföddas 
psykosociala utveckling i 
relation till förlossningssätt 
vid 4mån och 12 mån och 
placera kvinnors 
upplevelser och reaktioner 
på kejsarsnitt resp. vaginal 
födelse. 

Kvantitativ deskriptiv 
studie.  
 
 

Kvantitativ studie 
med ett randomiserat 
urval av 570 
rekryterade. 
N=168 
 
 
 

Beskrivande statistik. 
(Ancova, Mancova 
och Chi-square) 
 

Det finns inga bevis 
för en påverkan av 
barnets psykosociala 
funktioner vid ett 
kejsarsnitt. Negativa 
upplevelser hos 
kvinnan är starkt 
associerat med 
kejsarsnitt 

D=2 

Feldman et al. 
2002 
Israel 

Undersöka om hud-mot-
hud metoden (känguru-
metoden) på prematura 
barn har någon effekt på 
föräldra-barn interaktionen 
samt på barnets utveckling. 

Kvantitativ, deskriptiv 
studie av kvasi- 
experimentell design.  
Vid 37 veckors ålder 
genomfördes 
Observationer och BDI= 
depressions skala. 
Hembesök med 

N=146 prematura 
barn och deras 
familjer. 2 grupper 
matchades från 2 
olika sjukhus. 73 
stycken fick standard 
vård och 73 stycken 
fick använda känguru-

Beskrivande statistik. 
(MANOVA, 
Duncan´s test) 

Känguru-metoden 
visade ha god effekt 
på flera plan. 
Mödrarna blev mindre 
deprimerade och mer 
känsliga och varma av 
sig i samspelet med 
sina barn. Barnen blev 

D=1 



 

observationer och 
frågeformulär vid 
3månaders ålder samt 
undersökning av 
utveckling och ytterligare 
observationer vid 6 
månaders ålder. 

metoden. 
Bortfall: 14 

mer aktiva och alerta.  

Ferber & 
Feldman. 
2005 
Israel 

Studera om smärta, oro och 
postpartum depression 
påverkar mor-barn 
relationen negativt. 

Kvantitativ, deskriptiv 
studie 
VAS=smärtskala, 
PCS=smärtskala, 
STAI=orolighetsskala, 
EPDS=depressionsskala.  
 

Gifta medelklass 
kvinnor som förlöst 
vaginalt. 
N=81 
Bortfall: 10 

Beskrivande Statistisk 
korrelationsanalys 

Resultaten indikerar 
på att smärta och oro 
ger en sämre 
interaktion mellan 
mor-barn. 

D=2 

Gathwala & 
Narayanan.        
1991  
Indien 

Studera om ett kejsarsnitt 
påverkar mor- barn 
interaktionen 

Kvantitativ deskriptiv. 
Två grupper, en 
kejsarsnitt och en 
vaginal. Observationer 
24-48 h postpartum och 
intervju 4 v postpartum. 
 

Förstföderskor mellan 
18-30år. N=52. 26 
stycken i vardera 
grupp. 
 
 

Beskrivande statistik. 
(Chi - square test) 
 

Interaktionen mellan 
mor och barn skiljer 
sig i förhållande 
kejsarsnitt/vaginala 
förlossningar. 
Kvinnor som förlöst 
vaginalt fick högre 
poäng och hade en 
mer positiv mor- barn 
interaktion. 
 

D=2 

Hillan. 
1993 
England 
 

Öka kunskapen kring 
effekterna av ett kejsarsnitt. 
Framför allt mor-barn 
anknytningen 

Kvantitativ deskriptiv 
studie, frågeformulär, 
semistrukturerade 
intervjuer både på 
sjukhuset och i hemmet. 
1studiegrupp 
(kejsarsnitt)  
1kontrollgrupp 
(vaginal förlossning) 

N=100 
50 kvinnor som 
förlöst med kejsarsnitt 
matchades med 
50 kvinnor som 
förlöst vaginalt. 
Bortfall: 14 

Beskrivande statistik. 
(SPSS; T-test och 
Chi-Square test) 

Det tog längre tid för 
kvinnorna som 
genomgått kejsarsnitt 
att känna sig nära sina 
barn än för kvinnor 
som förlösts med 
vaginal förlossning. 

D=1 



 

Nyström & 
Axelsson.  
2002 
Sverige 

Utvärdera mödrarnas 
upplevelser av att deras 
barn separerats från dem till 
neonatal 
intensivvårdsavdelning 

Kvalitativ studie. 
Narrativa intervjuer 

N=10  
Mödrar till fullgångna 
barn som vistats 2-10 
dagar på neonatal 
avdelning. 
Bortfall: 2 

Fenomenologisk-
hermeneutik metod. 
Latent innehållsanalys 
i flera steg. 

Teman som uppstod 
var: Utanförskap, 
omvårdnad och utan 
kontroll. 
Sjuksköterskan måste 
tala med modern och 
lyssna på henne, 
släppa in henne i 
vården och göra henne 
delaktig och 
informerad, på så sätt 
kan hon lättare skapa 
en relation till sitt 
nyfödda barn. 

K=2 

Porter et al.    
2007   
Scotland 
 

Studera de faktorer som 
kvinnor identifierar som 
stressiga i samband med 
kejsarsnitt och förstå deras 
respons till standard frågor 
om tillfredställelse.  

Kvalitativ studie med 
öppna frågor i 
frågeformulär 

Förstagångsföderskor 
som förlöst med 
kejsarsnitt. N=1661 
Bortfall: 423. 
 

Manifest 
innehållsanalys i flera 
steg. 

Kejsarsnitt kan 
påverka kvinnan 
psykiskt på lång sikt 
Att informera 
kvinnorna under 
förlossningen och 
förbereda dem för ev. 
kejsarsnitt kan ta bort 
stressen. 

K=1 
 

Prodromidis et 
al. 
1995 
USA 

Undersöka om mödrar som 
får vara tillsammans med 
sina barn får bättre kontakt 
med sina barn än de 
mammor som måste ha sina 
barn på barnsal. 

Kvantitativ deskriptiv 
studie. 
BDI= depressions skala, 
skalor för 
graviditetskomplikationer 
samt postnatal 
komplikationer. 
Observationer av 
interaktion med barnet.  

N=31 unga mödrar. 
15 stycken vistades 
på ”barnvänligt” 
sjukhus och 16 
stycken på ett sjukhus 
där barnen vistades på 
barnsal. Bortfall: Ej 
upptaget. 
 

Beskrivande statistik. 
(MANOVA,ANOVA) 

Mödrarna som vistats 
på ”barnvänligt” 
sjukhus uppträdde 
mer vant och naturligt 
med sina barn. De 
hade mer kontakt med 
dem, de tog mer på 
dem och kelade mer. 

D=2 



 

Rowe-Murray 
& Fisher. 
2001 
Australien 

Undersöka om 
förlossningsplats och sättet 
att förlösas på, har 
betydelse för den första 
mor-barn kontakten samt 
det moderns känslomässiga 
välmåendet 

Kvantitativ, prospektiv, 
longitudinell studie. 3 
subgrupper 
(förlossningssätt) 4 olika 
sjukhus, varav 1 var 
ett ”barnvänligt”. 
Intervjuer, frågeformulär 
EPDS=Depressionsskala 
& POMS=Humörprofil 
samt journalanteckningar.

N=203 
Engelsktalande friska 
kvinnor. 
Bortfall: 39 

Beskrivande statistik 
(SPSS, ANOVA, 
Pearson product-
moment correlation 
och Linjär 
regression). 

Instrumentell 
förlossning och 
kejsarsnitt har negativ 
påverkan av det första 
mötet mellan mor och 
barn. Något som 
påverkar moders 
känslomässiga 
moderlighet 

P=1 

Shin, Park & 
Kim.  
2006 
Korea 

Undersöka sambandet 
mellan moderns känsliga 
närvaro och moderlig 
identitet, socialt stöd, 
moder-foster anknytning 
och demografiska variabler.

Kvantitativ deskriptiv 
cross over studie med 
flera olika variabler. 
Frågeformulär 

N=215 
Kvinnorna var över 
20 år och utskrivna 
från sjukhuset sedan 6 
veckor.  
Bortfall: 19 

Beskrivande statistik. 
(SAS, korrelations 
koefficient och 
regressions 
koefficient.) 

Socialt stöd, ett 
förtydligande av den 
moderlig identitet 
samt god anknytning 
till barnet i magen 
förbättrar den känsliga 
närvaron, vilket är en 
förutsättning för mor-
barn interaktionen. 

D=2 

Wieland Troy.  
1995 
USA 

Undersöka om det fanns ett 
samband mellan hur fort 
modern höll sitt barn och 
tiden hon utvecklade 
känslor av moderlig 
anknytning samt om ett bra 
självförtroende leder till 
tidigare känslor av 
moderlig anknytning. 

Kvantitativ deskriptiv 
studie.  
Frågeformulär. 
RSES=självförtroende 
skala. 
MFQ=skala för 
moderliga känslor. 

N=67 
Frivilliga friska 
kvinnor som 
genomgått vaginala 
förlossningar till 
fullgångna barn för 2 
till 12 månader sen. 
Bortfall: Ej upptaget 

Beskrivande statistik. 
(Cronbach’s alpha 
test, Pearson product-
moment correlation  
och  
Chi-square test) 

Det finns ett samband 
mellan första gången 
modern håller sitt barn 
och tiden det tar för 
modern att utveckla 
en anknytning till 
barnet. Inget samband 
stöder att moders 
självförtroende skulle 
påverka tiden det tar 
att utveckla en 
anknytning. 
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Wieland Troy. 
1993 
USA 

Studera sambandet mellan 
att först hålla sitt barn och 
tiden mödrarna började 
anknyta till sina barn. 

Deskriptiv studie med 
MFQ=skala för 
moderliga känslor.  

Frivilliga kvinnor som 
fött vaginalt. 
N=103 
Bortfall: 15. 

Statistisk  
korrelationsanalys 

Mödrar börjar att 
anknyta till sina barn i 
samband med att de 
får hålla dem, oavsett 
om det gått några 
minuter eller timmar. 

D=2 

Wendland-
Carro et al.       
1999  
Brasilien 

Studera effekten av att 
utbilda mödrar i 
interaktionen till sitt barn. 

Kvantitativ randomiserad 
studie med en 
experimentgrupp och en 
kontrollgrupp. 
Intervention gavs 2-3 
dagar postpartum. 
Observation 1 mån 
postpartum 
 

Förstföderskor  N=38   
Bortfall: 2 
 

Beskrivande statistik. 
(ANCOVA) 

Mödrar som får 
utbildning i 
interaktion blir mer 
lyhörda och samspelta 
med sina barn 
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