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Sammanfattning 

Bakgrund: Allt fler prematura barn överlever. En trygg anknytning är positivt för 

barnets utveckling både fysiskt och socialt. 

Syfte: Syftet med studien var att beskriva anknytning mellan föräldrar och 

prematura barn samt sjuksköterskans betydelse vid anknytning. Syftet var även att 

granska kvalitén gällande datainsamlingsmetod i de valda artiklarna. 

Metod: En beskrivande litteraturstudie som är baserad på 14 artiklar, varav 

hälften var kvantitativa och hälften kvalitativa. Artiklarna är sökta och påträffade i 

databaserna PubMed och Cinahl. Analys av artiklarnas resultat ledde fram till fem 

rubriker.      

Resultat: Föräldrar till ett nyfött prematurt barn erhåller inte samma närhet, som 

föräldrar till ett fullgånget barn. Barnets storlek och hälsa är en begränsande 

faktor för närhet till barnet hos både mammor och pappor. Sjuksköterskan på en 

neonatalavdelning har en betydande roll i anknytningen mellan föräldrar och 

prematura barn.  

Slutsats: En prematur födsel innebär ett ofrivilligt hinder i anknytningen mellan 

föräldrar och barn. En betydande del för att främja anknytning är att 

sjuksköterskan involverar båda föräldrarna i omvårdnaden av det prematura 

barnet.  

 

Nyckelord: Anknytning, prematura barn, föräldrar, neonatalvård   

 

  



 
 

Abstract  

Background: More premature infants survive. A secure attachment is beneficial 

for the child’s social and physical development. 

Aim: The aim with the study was to describe the attachment between parents and 

premature infant, and the importance of the nurse related to attachment. The aim 

was also to examine the quality of the data collection methods, in the selected 

articles. 

Method: The design is a descriptive literature study based on 14 articles, where 

half of the articles has a quantitative approach and the other half has a qualitative 

approach. The articles were searched and found in the databases’ PubMed and 

Cinahl. Five subjects’ were identified after analysis of the articles’ results.   

Results: Parents of a newborn premature infant does not receive the same 

proximity, as parents of a full-term baby. The child's size and health is a limiting 

factor in proximity to the child with both mothers and fathers. Nurses’ at a 

Neonatal Intensive Care Unit has an essential role in the attachment between 

parents and preterm infant. 

Conclusion: A premature birth implies obstruction in attachment between infant 

and parents. A key element to promote attachment is that the nurse involves 

parents in the care of the preterm infant. 
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1. Introduktion 

1.1 Prematura barn  

En graviditet beräknas vara i 40 veckor, föds barnet före 37 fullgångna veckor 

räknas barnet som för tidigt född, även kallat prematur födsel. Omkring fem 

procent av alla förlossningar i Sverige slutar i prematur födsel (Borgfeldt et al. 

2010, Hallström & Lindberg 2009, Hwang & Nilsson 2003). Den prematura 

födseln delas in i olika grupper beroende på barnets mognadsgrad. För tidigt 

födda barn föds mellan graviditetsveckorna 33-36, ett mycket för tidigt fött barn 

är fött mellan graviditetsveckorna 29-32, och de extremt för tidigt födda barnen 

föds före graviditetsvecka 29. Vetskapen om mognadsgrad skapar större 

förutsättning till att bedöma barnets överlevnad utanför livmodern, samt att 

sjukvårdspersonal kan vara bättre förberedd vid det akuta omhändertagandet. 

Prematura barn är även vanligtvis indelade i viktintervallen; låg (under 2500g), 

mycket låg (under 1500g) och extremt låg födelsevikt (under 1000g) (Hwang & 

Nilsson, 2003).  

Föräldrar till prematura barn upplever många kriser, osäkerhet och 

maktlöshet i deras övergång till föräldraskap (Watson 2010). Antalet överlevande 

prematura barn har ökat markant då det har gjorts stora framsteg inom 

neonatalvården (Gallagher et al. 2012, Hwang & Nilsson 2003). Barn är 

anpassade för att utvecklas i den skyddande, varma och näringsrika miljö i 

livmodern (Hallström & Lindberg 2009). När det prematura barnet föds genomgår 

det en omställning till livet utanför livmodern, som kan ta flera veckor. 

Omställningen kan störa viktiga kroppsliga funktioner, därför är det viktigt att ha 

noggrann kontroll över barnet. Ofta får det prematura barnet ligga i kuvös (Hwang 

& Nilsson 2003).  

Det prematura barnet är känsligt för yttre stimuli och har svårt att hantera 

sina sinnesintryck (Hallström & Lindberg 2009, Hwang & Nilsson 2009). 

Eftersom det prematura barnet ger svagare signaler får ofta föräldrar svårare att 

förstå barnets kommunikativa signaler, än föräldrar till fullgångna barn (Hwang & 

Nilsson 2003).  
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1.2 Anknytning 

Ordet anknytning beskriver barnets tidiga beteende gentemot föräldrarna.  

Föräldrars tidiga känslor för sitt barn kallas bindning. Begreppet anknytning 

används också för att beskriva båda dessa band (Bing 2003). Det har blivit alltmer 

vanligt att använda termerna bindning och anknytning synonymt med varandra 

hos både vårdpersonal och föräldrar (Redshaw & Martin 2013).  

Anknytningen till spädbarnet börjar och förstärks under hela graviditeten 

(Flacking et al. 2012, Bing 2003). En positiv anknytning till det prematura barnet 

är nödvändigt för att främja en optimal tillväxt och utveckling av barnet, samt för 

att främja relationen mellan förälder och barn. Anknytning i egen mening syftar 

till en ömsesidig utvecklingsprocess. En vilja att lära känna den nya personen, 

viljan att söka information och utveckla positiva känslor gentemot varandra 

(Schenk et al. 2005).   

Hwang & Nilsson (2003) skriver, att enligt teoretikern Bowlby har det 

nyfödda barnet behovet att söka närhet och trygghet till en vuxen. Anknytning 

utvecklas mellan alla barn och deras föräldrar men i varierande grad, beroende på 

föräldrarnas omvårdnad av spädbarnet (Hwang & Nilsson 2003). Tid, 

engagemang och kontinuitet krävs för att en anknytning ska utvecklas (Broberg et 

al. 2008). De anknytningstyper som nämns är trygg anknytning och otrygg 

anknytning. Inom otrygg anknytning finns två inriktningar, den ambivalenta 

anknytningen och den undvikande anknytningen (Hwang & Nilsson 2003). 

Anknytningsteorin anser att tidiga relationer i uppväxtåldern ligger till grund för 

relationer senare i livet (Hwang & Nilsson 2003, Hallström & Lindberg 2009). I 

en studie gjord av Kestenbaum (2012) framförs trygg anknytning som ett viktigt 

första steg i socialisering (Kestenbaum 2012).  

Ett barn som är tryggt anknutet använder sin förälder, eller 

anknytningsperson, som en slags bas att utforska omgivningen utifrån. När barnet 

är, eller tycker att det är i fara, så tar anknytningsbehovet genast över. Barnet 

söker sig till sin ”bas”, om anknytningspersonen inte finns i närheten gråter barnet 

och letar. När barnet hittar anknytningspersonen igen söker barnet närhet och 

kontakt med denna. För en del barn utvecklas inte anknytningen tillfredställande. 

De barnen använder inte sina föräldrar som en trygg bas och har i olika grad en 

otrygg anknytning. Det som är representativt för en undvikande anknytning är att 

barnen inte visar något behov av att använda anknytningspersonen som en trygg 
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bas, barnen bryr sig inte om att anknytningspersonen är borta och söker inte 

kontakt när de kommer tillbaka. Barn med ambivalent anknytning är inte 

konsekventa i sin kontakt med anknytningspersonen, de både söker och avisar 

kontakt med anknytningspersonen (Hwang & Nilsson 2003). Det har påvisats 

samband mellan olika sjukdomssymtom och motsvarande anknytningstyper, till 

exempel ångest, som ofta återfinns hos människor med otrygg anknytning 

(Kestenbaum 2012). 

 

1.3 Sjuksköterskans roll 

Sjuksköterskans ansvarsområden är enligt International Council of Nurses (2005) 

att förebygga sjukdom, främja hälsa, återställa hälsa och lindra lidande. 

Sjuksköterskan ska ha förmåga att kommunicera på ett sätt som är respektfullt, 

lyhört och empatiskt. Hen ska även ha förmåga att i dialog med patient eller 

närstående ge stöd och råd för att möjliggöra mest gynnsamma delaktighet i vård 

och behandling (Socialstyrelsen 2005). Det ställs stora krav på hälso- och 

sjukvårdspersonal i arbetet med att underlätta anknytningen mellan föräldrar och 

barn. Kontakten med föräldrarna kräver mod, att våga stå för de iakttagelser som 

görs och de slutsatser som tas. Det krävs kompetens för att kunna förebygga, 

upptäcka och behandla anknytningsproblem (Sjöström et al. 2002).  

 

1.4 Problemformulering 

Allt fler prematura barn överlever (Gallagher et al. 2012, Hwang & Nilsson 2003) 

och betydelsen av en trygg anknytning är viktigt för att individen ska få en bra 

start i livet, både fysiskt, psykiskt och socialt (Kestenbaum 2012, Schenk et al. 

2005). Behovet av en sammanställning av studier om anknytning mellan föräldrar 

och deras prematura barn, är därför av betydelse för sjuksköterskan i sitt arbete. 

 

1.5 Syfte 

Syftet med studien var att beskriva anknytning mellan föräldrar och prematura 

barn samt sjuksköterskans betydelse vid anknytning. Syftet var även att granska 

kvalitén gällande datainsamlingsmetod i de valda artiklarna. 

 

1.6 Frågeställningar 

Hur beskrivs anknytning mellan föräldrar och deras prematura barn? 
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Hur beskrivs sjuksköterskans betydelse vid anknytning mellan föräldrar och 

prematura barn?  

Vilken kvalitet har de ingående artiklarna gällande datainsamlingsmetod? 

 

2. Metod 

2.1 Design  

Föreliggande litteraturstudie har en beskrivande design (Polit & Beck 2012). Det 

som beskrivs är det aktuella kunskapsläget, då studien sammanställer den 

litteratur som finns inom området (Forsberg & Wengström 2013). 

 

2.2 Databas 

Artiklar har sökts via databaserna PubMed och Cinahl. 

 

2.3 Sökord 

I databaserna finns möjlighet att söka på vedertagna termer. Databaserna kan 

använda sig av olika term-system, därför kan en term i det ena systemet ha samma 

betydelse som en annan term, i ett annat system. Relevanta sökord hittades i 

ämnesordsdatabasen Svensk MeSH. Dessa MeSH-termer användes sedan i 

sökningen av artiklar i databasen PubMed. För att få bredd i sökningen användes 

även databasen Cinahl där ”Cinahl Headings”-termer användes. De sökord som 

använts vid artikelsökningen är infant, premature, object attachment samt parent-

infant bonding. Den booleska operatorn AND användes för att få med alla 

söktermer i artiklarna. Antalet funna artiklar från databaserna återfinns i tabell 1. 

 

Tabell 1. Söktabell. 

Databas Söktermer Antal 

träffar 

Valda 

källor  

(exkl. dubbletter) 

PubMed infant, premature (Mesh-SH) AND 

object attachment (Mesh-SH)   

109 12 

Cinahl infant, premature (Headings) AND 

parent-infant bonding (Headings) 

72 2 
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2.4 Urvalskriterier 

För att artiklarna skulle inkluderas i litteraturstudien skulle de vara skrivna på 

svenska, norska eller engelska. Artiklarna skulle innehålla information om 

föräldrars anknytning till prematura barn. Artiklar som skrivits efter år 1992, och 

som fanns tillgängliga i fulltext, skulle inkluderas.  

 

2.5 Urval  

Författarna sökte i databaserna enligt urvalskriterierna. De artiklar (30 st.) som 

inte uppfyllde kriterierna eller var litteraturstudier (12 st.) exkluderades. 

Författarna läste abstract på de kvarvarande 139 artiklarna, efter det uteslöts 

ytterligare 70 artiklar då innehållet inte svarade på syftet till föreliggande studie. 

Fyrtiofem artiklar föll bort eftersom de inte fanns tillgängliga i fulltext. I 

sökningen framkom även artiklar som inte var vetenskapliga (sex st.), vilka 

exkluderades. Detta resulterade i 17 utvalda artiklar, varav tre exemplar var 

dubbletter. De 14 artiklarna som återstod, lästes i sin helhet och kunde inkluderas 

i studien. Eftersom antalet artiklar var tillfredställande efter databassökningen 

utfördes ingen manuell sökning.  

 

2.6 Dataanalys 

I föreliggande litteraturstudie har insamlad data lästs och översatts av båda 

författarna. Data som svarade på syftet har sammanställts till ett resultat. 

Författarna identifierade gemensamma nämnare hos artiklarna som resulterade i 

fem rubriker, Anknytning mellan mamma och prematurt barn, Anknytning mellan 

pappa och prematurt barn, Interventioner vid anknytning, Sjuksköterskans 

betydelse vid anknytning och Föräldrar och barnets välmående. Artiklarna 

numrerades och siffran placerades in under relevant rubrik/relevanta rubriker 

beroende på innehållet i artikelns resultat. 

Kvalitén gällande de valda artiklarna har granskats med hjälp av delar från 

Forsbergs och Wengströms (2013) granskningsmallar. De ingående artiklarnas 

datainsamlingsmetod granskades med Mätmetod för kvantitativa studier (Forsberg 

& Wengström 2013), vilket innebär analys av metoderna för mätning samt 

reliabilitet och validitet. För kvalitativa studier användes avsnitt av Metod för 

datainsamling (Forsberg & Wengström 2013). Faktorer som granskades var 



 

6 
 

intervjuplats och i vilket sammanhang, vilken intervjumetod som användes, samt 

slutligen vilken typ av frågor som ställdes. 

 

2.7 Forskningsetiska överväganden 

Etiska överväganden har genomförts i enlighet med Vetenskapsrådets riktlinjer 

för god medicinsk forskning. I studien har data sammanställts på ett objektivt och 

sanningsenligt sätt. Stöld eller plagiat av data har inte förekommit. Data 

presenteras utan felaktig inklusion eller exklusion (Forsberg & Wengström 2013).  

 

3. Resultat 

Resultatet av de 14 ingående artiklarna som beskriver anknytning mellan föräldrar 

och prematura barn samt sjuksköterskans betydelse vid anknytning presenteras 

under fem rubriker. Resultatet av artiklarnas kvalitet gällande 

datainsamlingsmetod presenteras under rubriken Artiklarnas kvalitet gällande 

datainsamlingsmetod. Hälften av artiklarna var kvantitativa och resten var 

kvalitativa. Artiklarna är skrivna mellan åren 1999-2013, är skrivna på engelska, 

med ursprung från Europa, mellanöstern, Amerika samt Australien. En tabell över 

artiklarnas syfte, metod och resultat presenteras i tabell 2 (bilaga 1).  

 

3.1 Anknytning mellan mamma och prematurt barn 

Föräldrar till ett nyfött prematurt barn erhåller inte samma närhet, som föräldrar 

till ett fullgånget barn. Att se och röra det nyförlösta barnet ger mamma och barn 

chansen att lära känna varandra i ett tidigt skede. Denna process förhindras då 

barnet föds för tidigt och är i behov av professionell hjälp. Att se sitt barn föras 

bort, utan att få hålla eller röra vid sitt barn beskrivs av flera mammor som svårt 

(Roller 2005). Att sedan få träffa barnet på neonatalavdelningen liggandes i kuvös 

med slangar överallt, hindrar det fortsatta nära mötet mellan mamma och barn. 

Många upplevde det även obehagligt med all utrustning runt omkring. Vidare 

beskriver Roller (2005) att mammor som får kontinuerlig information om hur 

deras barn mår och utvecklas under tiden på neonatalavdelningen känner sig mer 

lugna i situationen. Att även få tillgång till ett foto på sitt barn gav ett lugnande 

intryck (Roller 2005).  

Feldman et al. (1999) har gjort en studie där mammans anknytning till 

barnet snarare än barnets anknytning till mamman undersöktes. Detta gjordes 
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genom att kartlägga mammornas känslor, beteende, tankar samt mentala 

uttryckssätt. Studien visade på att mammor till barn med extremt låg födelsevikt 

investerade mindre tid, omvårdnad och känslor i sina barn jämfört med mammor 

som hade barn med låg födelsevikt och mammor till fullgångna barn. Mammorna 

till barn med extremt låg födelsevikt använde sig minst av ”ta sig an”-beteende, 

vilket liknar djurs upprepande pillande på deras unge – ett utforskande av barnet. 

Vilket är naturligt då fysisk närhet krävs för de här beteendena (Feldman et al. 

1999). 

 De flesta mammor hade sin första kontakt med det nyfödda barnet inom tre 

timmar efter födelsen. Vissa mammor fick vänta längre på att träffa sitt barn. 

Kontakten med barnet fördröjdes vanligtvis på grund av postoperativ vård efter 

kejsarsnitt eller sjukdom hos mamman. Mammorna hade möjligheten att vara med 

sitt barn åtminstone en stund om dagen, och flera stannade hos sitt barn hela 

dagarna under vistelsen på neonatalavdelningen. Merparten av föräldrarna angav 

att de fick någon slags hjälp med att starta anknytningsprocessen, till exempel 

genom att sjuksköterskan tog initiativ till närhet (Eriksson & Pehrsson 2002). 

En studie av Shah et al. (2011) visar på att mammans obearbetade sorg i 

samband med födsel av prematurt barn kan kopplas samman med en otrygg 

anknytning mellan mamma och barn. För de mammor som bearbetat sin sorg, 

hade deras prematura barn tre gånger större chans att utveckla en trygg 

anknytning efter 16 månader (Shah et al. 2011). I en studie av Meijssen et al. 

(2010) hade hälften av mammorna negativa känslor första gången de såg sitt barn. 

De uttryckte rädslor för hur litet barnet var och för barnets medicinska tillstånd. 

Av dessa mammor kände en tredjedel att det inte var deras barn. Cirka en 

tredjedel av mammorna hade i det stora hela en positiv upplevelse hemma de 

första två veckorna med barnet, däremot hade en dryg tredjedel negativa 

upplevelser hemma, i de flesta fall handlade det negativa känslorna om rädsla, 

stress och oro. Mammor med en negativ första reaktion, och/eller negativa känslor 

de första veckorna hemma, uppvisade oftare en mindre trygg och balanserad 

anknytning (Meijssen et al. 2010).  

Mammors förhållande till det prematura barnet byggs upp av interaktioner 

mellan mamma och barn, som att röra, kela, prata och sjunga enligt sjuksköterskor 

i en studie av Martinez et al. (2007). Sjuksköterskor beskriver också att frekvent 

kontakt med barnet är viktig för etableringen av den känslomässiga anknytningen. 
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Barnet bör inte separeras från mamman, anknytningen med mamman börjar där, 

med hennes beröring och hennes röst (Martinez et al. 2007).  

 

3.2 Anknytning mellan pappa och prematurt barn 

En studie gjord av Lindberg et al. (2008) visar på att många pappor till prematura 

barn känner att de är mer delaktiga i sitt barns utveckling och omsorg. Papporna 

jämförde sig med andra pappor till fullgångna barn och påtalade att de möjligtvis 

hade ett starkare band till sitt barn, just för att de fått vara med på ett annat sätt 

redan från start. En pappa i studien var till en början väldigt försiktig i hanteringen 

av sitt barn, och beskrev det som om barnet var gjort av glas. Genom mer tid med 

barnet desto säkrare blev papporna i sin roll, men det var inte förrän de kom hem 

med familjen som de kände sig som riktiga pappor (Lindberg et al. 2008).  

Guillaume et al. (2013) har i sin studie fått likande rapporter från papporna 

vad gäller den fysiska kontakten. En majoritet av papporna föredrog att samspela 

med sitt barn genom ord och blickar (Guillaume et al. 2013), och drog sig för att 

hålla och bära sitt barn på grund av rädsla för att skada barnet, med tanke på dess 

storlek (Fegran et al. 2008, Guillaume et al. 2013, Martinez et al. 2007). Likväl 

uppmuntrades papporna till att ha hud mot hud kontakt med sitt barn, för att 

främja och påskynda förtroendet, samspelet samt anknytningen till sitt barn 

(Guillaume et al. 2013). 

I en annan studie upplevde papporna att kuvösen som barnet låg i var ett 

hinder i kontakten med deras barn. Denna barriär, samt barnets sämre 

mottaglighet för interaktion gjorde det svårt för papporna att känna att de hade 

blivit pappa. När väl fysisk kontakt skapades kände en pappa att den 

känslomässiga barriären mellan honom och barnet försvann (Lundqvist et al. 

2007). 

 

3.3 Interventioner vid anknytning  

Intervention är ett vetenskapligt samlingsbegrepp som avser förebyggande eller 

behandlade åtgärder. 

I en studie utförd av Meijssen et al. (2010) undersöktes 78 stycken par av 

mammor och prematura barn, där cirka hälften fick vara med om en intervention 

som innebar sex till åtta hembesök av en erfaren psyko-terapeut, under de första 

åtta månaderna efter födseln. Syftet med interventionsmetoden var att förbättra 
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barnets sociala interaktioner, förstärka barnets motivation och självständighet för 

att undersöka och lära sig av information. Resultatet från studien visade inga 

skillnader mellan kontrollgruppen eller interventionsgruppen, i analys av 

mammans anknytning (Meijssen et al. 2010). 

Den så kallade kängurumetoden ger hud-mot-hud kontakt med barnet 

genom att placera barnet naket på förälderns nakna bröstkorg (Roller 2005). 

Mammor uppgav att deras nervösa barn blev lugna av denna metod, och metoden 

uppfattades även för mammorna som en tröst och anknytningsupplevelsen blev 

starkare. Mammorna rapporterade att även pappor använde sig av 

kängurumetoden (Roller 2005).  

Mammor med barn på en neonatalavdelning hade matning som intervention. 

Mammorna förstod avsikten med interventionen och de ville inte verka 

otacksamma, men matningsinterventionen var för dem mestadels negativ. Att 

sjuksköterskorna gav olika direktiv i hur man ammar sitt barn var frustrerande, en 

mamma upplevde det även fruktansvärt att det alltid var någon där som höll i 

bröstet och tvingade barnet till det. Känslorna ledde snarare till störningar i 

anknytningsprocessen mellan mamma och barn än att hjälpa dem med 

anknytningen. Mamman hade tankar om att matningen skulle vara en mysig stund 

medan sjuksköterskan fokuserade på huruvida barnet fick i sig råmjölken. Egen 

tid med barnet i samband med amningen upplevdes viktig för att knyta an till 

barnet enligt mammorna (Swift & Scholten 2009). 

 

3.4 Sjuksköterskans betydelse vid anknytning  

Sjuksköterskan på neonatalavdelningen spelar en roll i att uppmuntra en känsla av 

att vara föräldrar samt främja anknytningen genom träning hur man sköter barnet, 

som till exempel matning, blöjbyten och bad. (Swift & Scholten 2009).  

I en artikel av Guillaume et al. (2013) beskrev sig föräldrarna själva som 

beroende av sjuksköterskan för att ta hand om sitt barn. De fick intrycket av att de 

var tvungna att fråga om de fick ta på sitt barn. Nästan alla föräldrar redogjorde 

för att det vårdande och hänsynsfulla beteende av sjuksköterskan var 

grundläggande för samspelet de utvecklat med sina barn. Föräldrarna beskrev att 

det fanns extraordinära sjuksköterskor som hela tiden pratade med barnet och 

kallade barnet ”älskling”. Kontakten med sitt barn var till stor del kopplat till 

sjuksköterskors uppträdande, för att de som gjorde kontakten möjlig eller inte, 
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eller trivsam eller inte. Sjuksköterskan på neonatalavdelningen har därmed en 

betydande roll i att underlätta starten för en positiv anknytning mellan föräldrar 

och barn (Guillaume et al. 2013).   

De flesta föräldrarna talade om en god relation med sjuksköterskorna, som 

kunde förutse deras förväntningar och hade en mjuk attityd gentemot både barnet 

och föräldrarna. Föräldrarna upplevde skillnader mellan sjuksköterskornas 

egenskaper. De sjuksköterskor som hade en mjuk attityd mot barnet dämpade 

intrycket hos föräldrarna, av att det var främlingar som tog hand om barnet 

(Guillaume et al. 2013).  

En minoritet av föräldrarna beskrev mer avlägsna och kyligare 

sjuksköterskor, där ingen bra relation fanns. De beskrev också att de kände det 

lämpligt att ta chansen av närhet till barnet bara när sjuksköterskan var vänlig nog 

att erbjuda dem tiden. Vissa av mammorna kände sig dömda av sjuksköterskorna, 

de betedde sig därför annorlunda än vad de skulle gjort spontant, och beskrev ett 

beroende av att vara nära sjuksköterskorna (Guillaume et al. 2013). 

Kommunikation med sjuksköterskan var avgörande för att papporna skulle 

känna anknytning till sitt barn. Vissa pappor kände att sjuksköterskan fokuserade 

mer på mamman vid informationsgivning, vilket kändes frustrerande i rollen som 

pappa (Guillaume et al. 2013).   

  

3.5 Föräldrar och barnets välmående 

Resultaten från en studie av Evans et al. (2011) visar på att upplevelsebaserat 

undvikande, det vill säga undvikande av situationer och händelser som upplevs 

som obehagliga, är en unik signifikant faktor som påverkar mammans anknytning. 

Det inverkar även på mammans psykiska symptom samt mottaglighet till sitt barn. 

Att föda ett prematurt barn är en upplevelse förknippat med stress, och de 

mammor som försöker hantera denna stress genom upplevelsebaserat undvikande, 

riskerar att utsätta sig själv för anknytningssvårigheter och minskad mottaglighet 

gentemot sitt barn. En mammas upplevelsebaserade undvikande bottnar kring 

kognition och känslor om den prematura födseln, detta riskerar att minska 

mammans observans för barnets signaler. I och med att mammans mottaglighet 

minskar, påverkas därför förmågan att bilda en trygg anknytning med sitt barn 

(Evans et al. 2011). 
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Enligt Candelaria et al. (2011) studie framkom dock att det prematura 

barnets hälsorisk inte kan kopplas till en trygg anknytning eller mammans närhet. 

Detta belyser även Meijssen et al. (2010). Anknytningens utsträckning mellan 

mamma och barn hade inga kopplingar till barnets hälsa, inte heller mammans 

sociodemografiska karakteristik, såsom ensamstående mamma, utbildningsnivå 

eller etniska bakgrund. Meijssen et al. (2010) konstaterar vidare att två tredjedelar 

av mammorna oroade sig för sitt barn. Den vanligaste oron var den fysiska hälsan 

och barnets tillväxt (39 %) och barnets utveckling (28 %). Oron hade ingen 

koppling till hur utvecklad mammans anknytning till barnet var.   

Resultaten från en studie av Cassibba et al. (2011) visar även den att 

barnens kliniska tillstånd inte påverkar mammans anknytning. Barnets tillstånd 

påverkar inte heller den känslomässiga tillgängligheten som observerades när 

mamman och barnet samspelade. Det gick inte att prediktera ett otryggt barn, 

genom enbart mammans ömhet, utan fler parametrar måste inkluderas och 

analyseras. Dock kunde det konstateras att förekomsten av otrygg anknytning var 

vanligare hos gruppen med prematurt födda barn, jämfört med en kontrollgrupp 

med fullgångna barn. Förekomsten av hinder eller avvikelser i barnets 

kommunikativa förmåga kan inverka på barnets möjligheter till att skapa en trygg 

anknytning (Cassibba et al. 2011).  

 

3.6 Artiklarnas kvalitet avseende datainsamlingsmetod 

3.6.1 Kvantitativa artiklar 

De sju ingående artiklarna med kvantitativ ansats har använt sig av tre 

datainsamlingsmetoder; enkäter, intervjuer och observationer. Två av artiklarna 

använde sig av alla tre datainsamlingsmetoderna, samt att båda använde sig av 

samma observations metod, Strange Situation Procedure (SSP) (Cassibba et al. 

2011, Shah et al. 2011). En av artiklarna använde sig av åtta olika enkäter, varav 

fem tidigare var kända och tre var gjorda för studien (Evans et al. 2011), en annan 

artikel använde sig av en enkät som insamlingsmetod (Eriksson & Pehrsson 

2002). Meijssen et al. (2010) använde sig enbart utav intervjuer där resultatet 

analyserades med kvantitativa metoder. Två av artiklarna använde sig utav två 

metoder, varav båda använde sig av enkäter och den ena intervjuer (Feldman et al. 

1999) och den andra av observationer (Candelaria et al. 2011).  
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Reliabiliteten var beräknad och validiteten diskuterad i fyra av artiklarna 

(Cassibba et al. 2011, Shah et al. 2011, Feldman et al. 1999, Candelaria et al. 

2011). I en av artiklarna var reliabiliteten beräknad, dock var validiteten inte 

diskuterad (Evans et al. 2011), i en annan omvänt, där författarna inte beräknat 

reliabiliteten, dock hade de diskuterat validiteten (Eriksson & Pehrsson 2002). I 

den sista av de sju kvantitativa artiklarna hade inte reliabiliteten beräknats och inte 

heller validiteten diskuterats (Meijssen et al. 2010). 

 

3.6.2 Kvalitativa artiklar 

Av totalt sju ingående artiklarna med kvalitativ ansats har fem använt sig av 

halvstrukturerade intervjuer (Martinez et al. 2007, Lindberg et al. 2008, Roller 

2005, Swift & Scholten 2009, Guillaume et al. 2013). En av artiklarna har använt 

sig av ostrukturerade intervjuer (Lundqvist et al. 2007). I Fegran et al. (2008) 

studie framkommer det inte vilken typ av intervju de använt sig av. 

I tre av artiklarna fick de intervjuade välja plats att bli intervjuad på 

(Lindberg et al.2008, Swift & Scholten 2009, Lundqvist et al. 2007), i hemmet, 

neonatalavdelningen eller på sin arbetsplats. I de resterande fyra artiklarna hade 

de intervjuade inte möjlighet att välja plats, intervjuerna skedde i hemmet (Roller 

2005), på neonatalavdelningen (Guillaume et al. 2013, Fegran et al. 2008) eller på 

arbetsplatsen (Martinez et al. 2007).  

I de sju kvalitativa artiklarna blev alla deltagare individuellt intervjuade, i 

sex av dessa beskrevs det vilken typ av frågor som använts (Martinez et al. 2007, 

Lindberg et al.2008, Roller 2005, Swift & Scholten 2009, Guillaume et al. 2013, 

Lundqvist et al. 2007). I artikeln av Fegran et al. (2008) beskrevs det inte vilken 

typ av frågor som använts.   
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4. Diskussion 

4.1 Huvudresultat 

Föräldrar till ett nyfött prematurt barn erhåller inte samma närhet, som föräldrar 

till ett fullgånget barn. Barnets storlek och hälsa är en begränsande faktor för 

närhet till barnet hos både mammor och pappor. Mammor med en negativ första 

reaktion och mammor med obearbetad sorg efter födseln, uppvisade oftare en 

otrygg anknytning. Många pappor till prematura barn känner att de är mer 

delaktiga i sitt barns utveckling och omsorg jämfört med pappor till fullgångna 

barn. Pappor var oroade över barnets storlek till en början, men såg sedan tillfälle 

att lära känna sitt barn, och komma det nära, vilket gynnar anknytningen. Hud-

mot-hud metoden (kängurumetoden) uppfattades för mammorna som en tröst och 

anknytningsupplevelsen blev starkare. Sjuksköterskan på en neonatalavdelning 

har en betydande roll i anknytningen mellan föräldrar och prematura barn. 

 

4.2 Resultatdiskussion 

I föreliggande studie beskrivs situationen som svår när mammor får se sitt barn 

föras bort efter förlossning, för att barnet behöver professionell hjälp (Roller 

2005). Enligt Broberg et al. (2003) är anknytning en relation som medför känslor 

av obehag om ofrivillig separation sker (Broberg et al. 2003). Många föräldrar går 

igenom känslor av distans när de får ett prematurt barn (Hallström & Lindberg 

2009). Dessa känslor kan kopplas samman med att föräldrarna investerar mindre 

tid, omvårdnad och känslor i sitt prematura barn jämfört med föräldrar till 

fullgångna barn som framkommer i föreliggande studie (Feldman et al. 1999). Det 

nyfödda barnet har enligt Bowlby behovet av att söka närhet och trygghet (Hwang 

& Nilsson 2003). Kuvösen och barnets storlek förhindrar många gånger denna 

kontakt (Fegran et al. 2008, Guillaume et al. 2013, Lundqvist et al. 2007, 

Martinez et al. 2007), därför bör detta behov tillfredsställas genom exempelvis 

kängurumetoden (Roller 2005).   

Enligt föreliggande studie är den faktor som till största del predikterar 

skillnader i mammans anknytning upplevelsebaserat undvikande, det vill säga 

undvikande av situationer och händelser som upplevs som obehagliga (Evans et 

al. 2011). Liknande resultat i föreliggande studie visar att mammors obearbetade 

sorg i samband med för tidigt fött barn kunde kopplas samman med en otrygg 

anknytning mellan barn och mamma (Shah et al. 2011). En framgångsfaktor för 
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att skapa en trygg anknytning enligt författarna till föreliggande studie kan vara att 

hjälpa föräldrarna att bearbeta upplevelsen vid födseln så att de kan komma över 

sorgen och traumat som kan uppstå, så att föräldrarna kan gå vidare och 

koncentrera sig på omvårdnaden och närheten till sitt prematura barn. Hallström 

& Lindberg (2009) menar att stöd och hjälp att bearbeta sina känslor under 

barnets vårdtid är av stor betydelse för att anknytningen påbörjas och stärks. 

Enligt Hallström & Lindberg (2009) behöver föräldrar kontinuerlig 

information om barnets utveckling, att stötta på detta sätt syftar till att underlätta 

anknytningen till barnet (Hallström & Lindberg 2009). I föreliggande studie 

beskriver mammor som fått kontinuerlig information att de känner sig mer lugna i 

deras situation som förälder till ett prematurt barn (Roller 2005). Även pappor i 

föreliggande studie redogör för att kommunikation med vårdgivare var avgörande 

för att papporna skulle känna anknytning till sitt barn (Guillaume et al. 2013).  

Efter förlossningen av det prematura barnet bör pappan bli tillfrågad om han 

omedelbart vill följa med barnet till neonatalavdelningen och bör även 

uppmuntras att hjälpa till med omvårdnaden av barnet (Hallström & Lindberg 

2009). I föreliggande studie ansåg pappor att de hade ett starkare band till sitt barn 

för att de hade fått vara med på ett annat sätt redan från start (Lindberg et al. 

2008). En viktig del för en utveckla anknytning mellan pappa och barn är alltså att 

involvera pappan i omvårdnaden av det prematura barnet anser författarna till 

föreliggande studie.  

Vårdsituationen på neonatalavdelningen ger papporna chansen till att hjälpa 

till med till exempel matning och omvårdnad av barnet på grund av den extra tid 

de tillbringar på neonatalavdelning med sitt barn (Lindberg et al. 2008, Swift & 

Scholten 2009). Detta kan antas skapa engagemang och anknytning, som de 

kanske inte annars hade haft med ett fullgånget barn, där de fått åka hem direkt 

efter födseln anser författarna till föreliggande studie. Det som talar emot att 

papporna skulle få en mer utvecklad anknytning, jämfört med fullgångna barns 

pappors, är det faktum att det prematura barnet ofta ligger i kuvös och dess 

fysiska storlek, vilket begränsar den nära kontakten (Fegran et al. 2008, Lundqvist 

et al. 2007, Guillaume et al. 2013, Martinez et al. 2007). 

Föräldrar beskrev i föreliggande studie ett beroende av sjuksköterskan för 

att ta hand om sitt prematura barn på neonatalavdelningen. En del de beskrev, var 

det hänsynsfulla beteendet hos sjuksköterskorna som ansågs bra för samspelet de 
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utvecklade med sitt barn. Föräldrarna berättade även att kontakten med sitt barn 

var förenat med sjuksköterskornas uppträdande, för att det var de som gjorde den 

nära kontakten möjlig eller inte (Guillaume et al. 2013). Samma resultat 

framkommer i tidigare forskning, där föräldrarna var nöjda med det stöd som 

sjuksköterskorna gav, men de upplevde också att den nära kontakten var till stor 

del beroende av sjuksköterskans tillåtelse. Föräldrarna kände att de behövde 

invänta uppmaning från sjuksköterskan innan de kunde ta upp och gosa med sitt 

barn (Watson 2010).  

4.2.1 Diskussion om artiklarnas kvalitet avseende datainsamlingsmetod 

Många gånger använder forskarna till kvantitativa studier enkäter som 

datainsamlingsmetod, och kvalitativa undersökningar intervjuer som metod. 

Fördelar med en enkät är att deltagarna kan vara anonyma och att risken att bli 

påverkad av forskarna är minimal. Fördelar med intervjuer är att bland annat att 

svarsfrekvenser tenderar att bli hög, samt att intervjuaren kan bedöma om 

frågorna har missförståtts och försöka klargöra (Polit & Beck 2012).  

Validitet kan generellt sägas behandla frågan om som avses mätas verkligen 

mäts, och reliabilitet är ett mått på tillförlitligheten hos en mätning (Polit & Beck 

2012). De flesta artiklarna analyserar validiteten och reliabiliteten, artikeln av 

Meijssen et al. (2010) gör dock inte det. Det finns en risk att resultaten som 

Meijssen et al. (2010) påvisar om att studien till exempel inte visade på skillnader 

mellan kontrollgruppen eller interventionsgruppen, i analys av mammans 

anknytning, inte är fullt tillförlitliga. Risken finns att man dragit fel slutsatser om 

till exempel validiteten inte är beaktad och reliabiliteten inte är beräknad, anser 

författarna till föreliggande studie. 

Enligt Polit & Beck (2012) är det önskvärt att alla intervjuerna sker på 

samma villkor till exempel att alla deltagarna i studien intervjuas i deras hem, det 

finns dock en risk med att intervjun sker på till exempel arbetsplatsen då 

deltagarna kan anta en viss roll på arbetet som till viss del kan påverka svaren 

(Polit & Beck 2012). I de sju kvalitativa artiklarna varierade intervjuplatsen, dock 

blev alla deltagare individuellt intervjuade (Martinez et al. 2007, Lindberg et 

al.2008, Roller 2005, Swift & Scholten 2009, Guillaume et al. 2013, Lundqvist et 

al. 2007, Fegran et al. 2008) vilket författarna till föreliggande studie anser vara 
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en styrka, då det finns en risk att man inte delar alla sina föreställningar i grupp 

(Forsberg & Wengström 2013).   

 

4.3 Metoddiskussion 

För att svara på syftet i föreliggande studie, det vill säga beskriva anknytningen 

mellan föräldrar och prematura barn samt sjuksköterskans betydelse vid 

anknytning, valde författarna att sammanställa den litteratur som fanns inom det 

valda området. En litteraturstudie liknar en kvalitativ studie (Polit & Beck 2012), 

kvalitativ ansats inom omvårdnad strävar bland annat efter att beskriva (Forsberg 

& Wengström 2013). En styrka med litteraturstudier är att de sammanfattar flera 

olika studiers resultat som dessutom kan vara från olika länder vilket kan medföra 

ett resultat som ger bredd, enligt författarna till föreliggande studie. 

Databaserna PubMed och Cinahl har författarna valt att söka litteratur ifrån 

då de täcker området omvårdnad (Forsberg & Wengström 2013). En styrka i 

föreliggande studie enligt författarna är att sökorden som använts är vedertagna 

termer som finns beskrivna i databaserna. Författarna var då medvetna om att 

artiklarnas resultat med stor möjlighet kunde svara på syftet till föreliggande 

studie. Artiklar som inte fanns i fulltext eller som var på andra språk än svenska, 

norska och engelska exkluderades, vilket kan innebära att relevanta data inte 

inkluderats i föreliggande studies resultat.  

I föreliggande studie sträcker sig tidsintervallet på de valda artiklarna över 

en period på 14 år, detta gjordes för att få med tillfredställande antal artiklar. En 

möjlig svaghet i föreliggande studie kan vara att inaktuella artiklar inkluderats. 

Eftersom författarna till föreliggande studie har svenska som modersmål finns det 

en ovisshet i om artiklarnas resultat har översatts och tolkats på det sätt som 

forskarna till studierna menar.   

 

4.4 Allmän diskussion  

Med föreliggande litteraturstudie kan kunskapen om anknytning öka hos föräldrar, 

sjuksköterskor och annan vårdpersonal som tar del av studien. Detta kan 

förhoppningsvis innebära att sjuksköterskor blir mer säker i sin roll i kontakten 

med prematura barn och deras föräldrar. Samt att sjuksköterskan även kan upplysa 

om interventionsmetoder som finns att tillgå för att främja anknytningen, till 

exempel för att komma över barriären med minskad fysisk kontakt. 
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Cirka fem procent av alla födslar är prematura i Sverige (Borgfeldt et al. 

2010), och det föddes cirka 113 000 barn 2012 i Sverige (Statistiska Centralbyrån 

2013) vilket innebar att cirka 5600 föräldrapar blev föräldrar till ett prematurt 

barn. Det finns förmodligen många ytterligare beskrivningar och iakttagelser av 

anknytningen hos prematura barn, som ännu inom forskningen inte har fångats 

upp anser författarna. Då fler och fler prematura barn överlever (Gallagher et al. 

2012, Hwang & Nilsson 2003), är fortsatt forskning inom området nödvändigt för 

att ytterligare förstå anknytningen mellan föräldrar och barn, samt hur man kan 

underlätta den. Ett förslag till fortsatt forskning kan vara att undersöka hur viktig 

anknytningen faktiskt är för ett barns uppväxt och även för det vuxna livet. I 

studien kan prematurt födda barn som har en trygg anknytning, jämföras med 

prematura barn som har en otrygg anknytning. Aspekter som kan undersökas är 

till exempel eventuella skillnader i social begåvning, psykiska hälsa, relationer, 

med mera.  

 

4.5 Slutsats 

En prematur födsel innebär ett ofrivilligt hinder i anknytningen mellan föräldrar 

och barn. En betydande del för att främja anknytning är att sjuksköterskan 

involverar föräldrarna i omvårdnaden av det prematura barnet.  
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Bilaga 1. 
Tabell 2. Översiktstabell 

Författare  
Publiceringsår  
Land 

  

 

Titel Syfte Design  
 

Undersökningsgrupp 
Urvalskriterier 

Datainsamlings-
metod 

Dataanalys-  
metod 

Resultat 

Candialaria M., 
Teti DM. & 
Black MM. 
 
2011 
USA 

Multi-risk infants: 
predicting 
attachment 
security from 
socio-
demographic, 
psychosocial, and 
health risk 
among African-
American 
preterm infants. 

Syftet var att 
undersöka hur 
sociodemografiska, 
psykosociala samt 
hälsa och 
spädbarnsvård 
förutsäger trygg 
anknytning. Även 
om mammans 
ömhet förmedlar 
denna förbindelse, 
som anknytnings-
teorierna 
förutsäger. 
 

Kvantitativ 
ansats. 
 
Explorativ 
design. 
 
 
 

Undersökningsgrupp: 
Mammor med barn 
födda före vecka 37 
samt en vikt på mindre 
än 2500 gram. 
 
Urvalskriterier:  
Familjer där mamman 
visade positiva drogtest 
exkluderades, samt om 
de var under 18 år, eller 
om bebisen hade 
kromosomfel.   

Två olika enkäter: 
MBQ- The maternal 
behavior. AQS- The 
attachment. 90 st 
frågor om mammans 
beteende samt 
kvaliteten på 
anknytningen vid 
mammans närvaro. 
Mammor observerades 
i hemmet under 45-75 
minuter i samband 
med lek med barnet.  
 

Fischer r to Z-test. Sociodemografiska och psykosociala 
riskförhållanden kunde i studien 
associeras med en otrygg anknytning. 
Dock fanns ingen förändrad hälsorisk 
för barnet kopplat till trygg anknytning 
eller mammans närhet. 

Cassibba R., 
van IJzendoorn 
M. H. &   
Coppola G. 
 
2011 
Italien 

Emotional 
availability and 
attachment 
across 
generations: 
variations in 
patterns 
associated with 
infant health risk 
status. 

Syftet med denna 
studie var att 
undersöka om 
barnets fysiska 
hälsa påverkar 
emotionell 
tillgänglighet 
mellan mamma och 
spädbarn samt 
skapandet av en 
trygg anknytning. 

Kvantitativ 
ansats  
 
Komparativ 
design.  
 
 
 

Undersökningsgrupp:  
40 st barn (varav 23 st 
flickor) och deras 
mammor. Barnen 
uppväxta i Italien, 
familjen bestående av 
både mamma och 
pappa.  
 
Två grupper: En klinisk 
grupp med tio 
prematura barn. En 
jämförelsegrupp med 
fullgångna, friska barn.  

AAI- Adult Attachment 
Interview. Utvärderar 
förälderns 
sinnestillstånd. 
SSP- Strange Situation 
Procedure. 
Observation vid 14 
månaders ålder. 
Mäter emotionella 
interaktioner (EA) 
mellan mamma-barn. 
Konfrontation av 
barnet. 1. Två korta 
separationer från 

T-test 
 

Resultatet från studien visar att 
barnens kliniska tillstånd inte påverkar 
mammans anknytning. Barnets kliniska 
tillstånd påverkar inte heller den 
känslomässiga tillgängligheten som 
observerades när mamman och barnet 
samspelade. 
Förekomsten av hinder eller avvikelser 
i barnets kommunikativa förmåga 
(t.ex. p.g.a. sjukdom) kan inverka på 
barnets möjligheter till att skapa en 
trygg anknytning. 
Enbart mammans ömhet är inte 
tillräckligt för att förutsäga ett barns 
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Mammorna 19-42 år, 
välutbildade. Ingen 
större skillnad på 
utbildning eller ålder 
mellan mammorna i de 
två grupperna.  
 
Urvalskriterier: Anges ej. 
 
 

förälder, 2. främling 
leker med barnet.  
Efter konfrontationen 
erbjöds mamman att 
leka med barnet i tre 
minuter som de brukar 
göra.  
Förbestämt möte i 
hemmet, barnet hunnit 
fylla 12 månader vid 
undersökningen. 
 

trygghet. 
 
 
 
 

Eriksson B.S.  & 
Pehrsson G.  
 
2002 
Sverige 

Evaluation of 
psycho-social 
support to 
parents with an 
infant born 
preterm. 

Syftet var att 
utvärdera den 
psykosociala 
stöttning 
föräldrarna fick 
under sin vistelse 
på intensiv- eller 
neonatalenheten.  
 
  

Kvantitativ 
ansats. 
 
Explorativ 
design. 

Undersökningsgrupp: 
Föräldrar till barn födda 
före vecka 28 inlagda på 
intensivvårdsavdelning 
och neonatalavdelning.  
 
Urvalskriterier:  
Föräldrar till barn födda 
före vecka 28 som var 
inlagda på 
intensivvårdsavdelning 
och neonatalavdelning.  
 

Enkät med 119 
flersvarsfrågor och 24 
öppna bakgrundsfrågor 
om bl.a. social 
bakgrund, graviditeten, 
etc.   
 
Frågorna i enkäten 
utformades utifrån 
intervjuer med 
föräldrar till barn födda 
före vecka 28. Dessa 
frågor undersöktes vid 
två seminarier och 
justerades för att ingå i 
enkäten.   
 
 

Chi-square test.  
Student’s t-test. 

Anknytningsprocessen är viktig och 
undersökningen visade att nästan alla 
föräldrar har hjälpt till att starta denna 
process. Den medicinska 
informationen var begriplig och 
tillfredsställande. Nästan alla föräldrar 
kontaktades för information om social 
omsorg. Föräldrar fick hjälp med olika 
typer av problem både från de 
formella och informella sociala 
nätverken. Men med psykiska problem 
vände sig föräldrarna till det formella 
nätverket, dvs. sjuksköterskor, 
socialarbetare och läkare. 
Regelbundna möten med sjukhusets 
socialarbetare för att hjälpa 
föräldrarna att hantera sina 
känslomässiga reaktioner förekom 
sällan, och minskade över tiden. En 
tredjedel av föräldrarna uppfattade de 
långsiktiga psykologiska problem som 
angelägnare än ekonomiska, praktiska 
eller sociala problem. Psykiska 
problem var ofta relaterade till barnets 
behov av särskild behandling. 
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Evans T.,  
Whittingham K. 
& Boyd R.  
 
2011 
Australien 

What helps the 
mother of a 
preterm infant 
become securely 
attached, 
responsive and 
well-adjusted?  

Syftet var att 
undersöka 
potentiella faktorer 
som predikterar 
mammans 
anknytning, 
psykiska symptom 
samt mottaglighet. 
 
 

Kvantitativ 
ansats. 
 
Experimen-
tell design. 

Undersökningsgrupp:  
127 mammor med barn 
födda före vecka 37.  
 
Urvalskriterier:  
Barnen yngre än 24 
månader.  
 
 

En enkät som innehöll 
frågor om 
bakgrundsinformation, 
förlossningsdetaljer 
samt sjukhusvistelsen. 
 

Tre hierarkiska 
multipla 
regressions-
analyser. 
 

Studien fann att en kombinerad effekt 
av upplevelsebaserat undvikande 
(undvikande av situationer och 
händelser som upplevs som 
obehagliga), tillfredställande relation, 
förväntningar före födseln och stöd 
efter födseln, utgjorde en betydande 
del av variansen i mammans 
anknytning, psykiska symptom samt 
mottaglighet.  
De faktorer som till största del 
predikterar skillnader i mammans 
anknytning, är 60 % upplevelsebaserat 
undvikande och 30 % förväntningar 
före födseln.   
 

Fegran L., 
Helseth S. & 
Fagermoen MS. 
 
2007 
Norge 
 

A comparison of 
mothers’ and 
fathers’ 
experiences of 
the attachment 
process in a 
neonatal 
intensive care 
unit. 

Syftet med studien 
var att erhålla 
ingående kunskap 
om anknytnings-
processen direkt 
efter födseln av ett 
prematurt barn, 
samt att även 
jämföra föräldrars 
individuella 
upplevelse av 
anknytningen. 

Kvalitativ 
ansats.  
 
Komparativ 
design. 
 
Beskrivande 
design. 

Undersökningsgrupp:  
Sex föräldrapar. 
Mammorna mellan 25-
42 år, papporna mellan 
27-59 år. Barnen mellan 
28-32 veckor gamla. 
 
Urvalskriterier:  
Barnet född i vecka 32 
eller tidigare, inlagda på 
samma sjukhus från 
födsel till utskrivning, 
familjen bestående av 
både mamma och 
pappa.  

Intervjuer med fokus 
på upplevelser av att 
bli förälder till ett 
prematurt barn. 
Intervjun hölls enskilt 
på en 
neonatalavdelning i ca 
40 min. 
 
 

Analys enligt 
Kvales metod  

Två huvudkategorier framkom under 
analysen av föräldrars erfarenheter av 
anknytningsprocessen under de första 
dagarna i deras barns liv.  
Kategori ett var överraskad, för 
mammorna gav födseln en känsla av 
maktlöshet, medan de upplevde 
perioden direkt efter födseln som 
overklig och konstig. Papporna 
upplevde födseln som en chock, men 
var redo att bli involverad direkt.  
Kategori två handlade om att bygga en 
relation, mammorna upplevde ett 
behov av att ta igen den temporärt 
förlorade relationen med sitt barn, 
medan papporna upplevde att det är 
här relationen börjar.  

Feldman R., 
Weller A., 
Leckman J.F., 

The Nature of the 
Mother's Tie to 
Her Infant: 

Syftet var att 
studera mammans 
anknytning till 

Kvantitativ 
ansats.  
 

Undersökningsgrupp:  
91 mammor samt deras 
barn. 

Intervjuer enligt YIPTA- 
the Yale 
Inventory of Parental 

MANCOVA-
multivariabel- 
analys 

Mammor med normalt födda barn 
redogjorde för medel till höga nivåer 
av oroliga tankar om sitt barns 
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Kuint J. & 
Eidelman A.I. 
 
1999 
Israel 

Maternal 
Bonding under 
Conditions of 
Proximity, 
Separation, and 
Potential Loss. 

barnet utifrån ett 
antal principer; 
närhet, separation 
och förlust, snarare 
än barnets 
anknytning till 
mamman. 

Komparativ 
design.  

Tre olika grupper:  
Grupp 1; fullgångna 
barn.  
Grupp 2; Low birth 
weight, vecka 34-36, 
1650-1850 gram. 
Grupp 3; Very low birth 
weight vecka 27-32, 810-
1400 gram.  
 
Medelålder på 
mammorna i Grupp 1 
och 2 var 30 år, och i 
Grupp 3 var 31 år.  
 
Urvalskriterier: Anges ej. 

Thoughts and Action.  
Intervju-sammanhang: 
Grupp 1: Hemma. 
Grupp 2: Barnen två 
veckor gamla, på 
sjukhuset. 
Grupp 3: Barnen 
mellan vecka 37 och 
40, vissa hemma och 
vissa på sjukhuset. 
  
Även flertal enkäter 
användes.  

säkerhet och välbefinnande. Oron 
ökade i och med separation (Grupp 
två), men minskade signifikant då det 
fanns risk för att förlora sitt barn 
(Grupp 3). Anknytningsbeteenden och 
dess representationer var mest 
iakttaget bland mammor med 
fullgångna barn, och minskade linjärt 
med hur länge separationen varade 
mellan mamma och barn. Mammans 
ångest och depression var relaterade 
till respektive högre nivåer av oro samt 
minskade anknytnings-beteenden, 
oberoende av barnets medicinska 
tillstånd och separation mellan 
mamma och barn. 
 

Guillaume S., 
Michelin N., 
Amrani E., Benier 
B., Durrmeyer X., 
Lescure S., Bony 
C., Danan C., 
Baud O., Jarreau 
P-H., Zana-Taïeb 
E. & Caeymaex L. 
 
2013 
Frankrike 

Parents’ 
expectations of 
staff in the early 
bonding process 
with their 
premature babies 
in the intensive 
care setting: a 
qualitative 
multicenter study 
with 60 parents. 

Syftet var att i 
detalj studera hur 
föräldrar till ett 
prematurt barn 
beskriver deras 
tidiga band med sitt 
barn i första 
levnadsveckan, 
samt att identifiera 
de åtgärder 
vårdpersonalen kan 
utföra för möta 
föräldrarnas 
förväntningar. 
 

Kvalitativ 
ansats. 
 
Explorativ 
design. 

Undersökningsgrupp:  
Totalt 60 st föräldrar. 30 
st pappor och 30 st 
mammor. Tio st på varje 
vårdcentral. 
 
Urvalskriterier:  
Fransktalande föräldrar 
med barn födda före 
vecka 32. En ålder på 15 
till 30 dagar gamla. 
Komplikationsfria. 

Semistrukturerade 
intervjuer mellan 60-90 
min, medan barnet 
fortfarande var kvar på 
neonatalenheten. 
 
Utfördes av en social-
psykolog utbildad inom 
forskning, ej involverad 
i neonatalfrågor. 
Mammor och pappor 
intervjuades separat.  
 

”Discourse”-
analys. 
 
 

Pappor och mammor beskriver 
interaktioner med sina barn som 
viktiga steg i att börja känna ett band. 
Pappor interagerade inte med sitt barn 
på samma sätt som mammorna, och 
de beskrev andra förväntningar 
gentemot personalen. Båda 
föräldrarna uttryckte dock behovet av 
kommunikation med vårdgivaren före 
födseln, vid födseln, och på 
neonatalenheten. 
 
 

Lindberg B.,  
Axelsson K. & 
Öhrling K. 
 

Adjusting to 
being a father 
too an infant 
born 

Syftet med studien 
var att beskriva 
upplevelsen av att 
bli pappa till ett 

Kvalitativ 
ansats.  
 
Beskrivande 

Undersökningsgrupp:  
Åtta pappor mellan 22-
37 år vars barn hade 
varit inlagd på 

Narrativa intervjuer 
under barnets första 
levnadsår. Intervjuerna 
hölls i hemmet, i ett 

Kvalitativ 
tematisk 
innehållsanalys. 
 

Undersökningen visar att pappor till 
ett prematurt barn upplevde tillfälle 
att lära känna sitt barn, på grund av 
den tid de tillbringade på 
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2008 
Sverige 

prematurely: 
experience from 
Swedish fathers.  

prematurt barn. 
 
 

design.  neonatalavdelning i 
norra Sverige. Barnen 
föddes mellan vecka 25-
34. Sex föräldrapar var 
förstagångsföräldrar. 
Familjerna bestående av 
både mamma och 
pappa. 
 
Urvalskriterier:  
Pappor till prematura 
barn födda före vecka 
36, samt inlagd på 
neonatalavdelning.  
 

tyst avskilt rum eller på 
förälderns arbetsplats 
under 50 minuter. Tid 
och plats bestämdes av 
papporna. 
Inledningsfråga och 
följdfrågor.  
 
 

 
 
 

neonatalenheten. Pappor som är 
starkt involverade i deras barns 
omsorg, återger i större omfattning 
positiva interaktioner med både sitt 
barn och sin partner. Detta belyser 
vikten av pappornas deltagande i 
vården av barnet. 

Lundqvist P., 
Hellström Westas 
L.  & 
Hallström I.  
 
2007 
Sverige 

From Distance 
Toward 
Proximity: 
Fathers’ Lived 
Experience of 
Caring for Their 
Preterm Infants. 

Syftet med denna 
studie var att 
belysa pappors 
erfarenhet av att ta 
hand om sina 
prematura barn. 

Kvalitativ 
ansats. 
 
Beskrivande 
design. 

Undersökningsgrupp: 
13 pappa-barn par. 
Papporna mellan 27-45 
år gamla, barnen födda 
mellan vecka 25-32, 
födelsevikt mellan 875-
2625 gram. Åtta stycken 
förstagångsföräldrar. 
Familjen bestående av 
både mamma och 
pappa. En pappa hade 
erfarenhet av ett dödfött 
barn.  
 
Urvalskriterier: Barn 
med kromosomfel och 
andra medfödda 
defekter uteslöts. 
Papporna måste kunna 
tala och förstå svenska.  
 

Öppna individuella 
intervjuer utfördes av 
första författaren en 
till tre månader efter 
barnets födelse. Tid 
och plats enligt 
pappornas önskemål. 
Åtta stycken 
intervjuades i ett rum 
på neonatalenheten, 
fem stycken 
intervjuades i hemmet. 
Intervjutid mellan 45-
90 minuter. Alla 
ombads att narrativt 
berätta om sina 
erfarenheter att ta 
hand om sitt 
prematura barn.  
 

Van Manens 
analys metod.  
 
Kvales analys 
metod 

Pappans upplevda erfarenheter av att 
ta hand om ett förtidigt fött barn, 
beskrivs som en process som startar 
med en känsla av avstånd men som 
övergår till en känsla av närhet. 
Känslan av avstånd dominerade i 
början, och papporna satte sina egna 
behov åt sidan för att kunna stötta 
mamman. Deras initiala uppgift 
beskrevs som att ta hand om sin 
partner och hjälpa henne att mäkta 
med situationen. Initialt så utryckte de 
mer oro för henne än för barnet.   
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Martinez JG., 
Fonseca LMM. & 
Scochi SGS.  
 
2007 
Mexico 
 

The participation 
of parents in the 
care of 
premature 
children in a 
neonatal unit: 
meanings 
attributed by the 
health team.  

Syftet var att på en 
neonatalenhet 
studera och 
analysera 
föräldrarnas 
medhjälp i vården 
av sitt prematura 
barn. 
 
 

Kvalitativ 
ansats. 
 
Beskrivande 
design. 

Undersökningsgrupp: 
Totalt 23 st 
vårdpersonal, varav bl.a. 
nio stycken med 
sjuksköterskeexamen. 
 
Urvalskriterier: Anges ej. 
 
 
 

Semistrukturerade 
intervjuer med tre 
öppna frågor.  
 
Intervjuerna gjordes på 
sjukhuset på arbetstid 
under ca 45 minuter 
mellan september 
2003 - september 
2004.  

Kvalitativ 
tematisk 
innehållsanalys. 
 
 

Alla som deltog i studien angav vikten 
av mammans och pappans deltagande 
i vården av det förtidigt födda barnet 
på neonatalavdelningen. Föräldrarnas 
närvaro är till fördel för det prematura 
barnets kliniska stabilitet, tillväxt och 
utveckling. Närvaron möjliggör 
interaktion mellan mamma och barn 
och därmed känslomässig anknytning. 
Mamman tränas för barnets hemgång 
genom att hjälpa sjuksköterskorna att 
ta hand om barnet under 
sjukhusvistelsen. Närvaron av föräldrar 
gynnar miljön på neonatalavdelningen. 
 

Meijssen D., Wolf 
M-J., van Bakel 
H., Koldewijn K., 
Kok J. & van Baar 
A.  
 
2010 
Holland 

Maternal 
attachment 
representations 
after very 
preterm birth 
and the effect of 
early 
intervention. 

Det första syftet 
med denna studie 
var att bedöma 
yttryck av 
mammans 
anknytning i en 
grupp prematura 
barn på 18 
månader, samt att 
studera mammans 
upplevelser av 
födelsen av sitt 
barn. 
Andra syftet med 
studien var att 
undersöka effekten 
av interventions-
programmet IBAIP 
på anknytnings-
processen.  

Kvantitativ 
ansats.  
 
Experimen-
tell design.  

Undersökningsgrupp:  
78 st mamma-barn par. 
41 st fick gå programmet 
IBAIP och 37 st ingick i 
en kontrollgrupp.   
 
Urvalskriterier:  
Barn födda före vecka 32 
och/eller en födelsevikt 
under 1500 gram. 
Föräldrar 
hemmahörande i 
Amsterdam.   
De som inte kunde 
engelska eller holländska 
exkluderades, även de 
som hade en allvarlig 
psykisk ohälsa eller 
använde droger 
exkluderades. 
 

WMCI – Working 
Model of the Child 
Interview, utvecklad 
från AAI. Intervjun är 
till för att framkalla 
känslor om relationen 
till barnet.  Intervjun 
tog ca 60 minuter och 
gjordes i hemmet när 
barnet var 18 
månader. Intervjun 
utfördes av en utbildad 
utredare.  Barnet var 
inte med under 
intervjun. 

Konsensus 
klassificering.  
 
T-test 
Chi-square test. 
  

Två tredjedelar av mammorna hade en 
balanserad anknytning efter 18 
månader efter den prematura födseln. 
Ingen skillnad kunde iakttas mellan 
kontrollgruppen och 
interventionsgruppen. Anknytningens 
utveckling mellan mamma och barn 
hade inga kopplingar till barnets hälsa, 
inte heller mammans 
sociodemografiska karakteristik, 
såsom ensamstående mamma, 
utbildningsnivå eller etniska bakgrund.  
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Roller C. G. 
 
2005 
USA 
 
 

Getting to know 
you: Mothers’ 
experience of 
kangaroo care. 

Syftet var att få 
förståelse för 
mammans 
upplevelse av att 
använda sig av 
”Kangaroo Care” 
(KC) med sitt 
prematura barn.  
 
 

Kvalitativ 
ansats. 
 
Beskrivande 
design. 
 
 

Undersökningsgrupp:  
10 mammor som 
använde KC. Tre stycken 
var gifta, sju stycken var 
singlar. Nio var 
förstföderskor.  
 
Urvalskriterier:  
Barn födda mellan vecka 
32-37. Vikt mellan 1500-
3000 g. 
Engelsktalande.  
 
 

Observation samt 
semistrukturerade 
intervjuer mellan 15-90 
minuter, i hemmet 
efter utskrivning från 
sjukhuset, en till fyra 
veckor efter barnets 
födelse. Deltagarna fick 
pseudonymer.  
 
 

Colazzis 
analysmetod.  

Resultaten visade på två väsentliga 
delar av mammornas upplevelser av 
att ge KC: "hålls ifrån att lära känna" 
det nyfödda barnet samt "lära känna" 
det nyfödda barnet. Fyra dominerande 
teman identifierades inom de 
väsentliga delarna; avbrott av 
mamma-barn bekantskap, obehag, 
trygghet, och kängurumetoden.  
 

Shah PE.,  
Clements M. & 
Poehlman J. 
 
2011 
USA 

Maternal 
resolution of 
grief after 
preterm birth: 
implications for 
infant’s 
attachment 
security. 

Syftet var att 
undersöka 
kopplingen mellan 
mammans 
anknytning till sitt 
barn i samband 
med obearbetad 
sorg över sitt 
prematura barn. 

Kvantitativ 
ansats 
 
Experimen-
tell design.  
 
 

Undersökningsgrupp:  
74 mamma-barn par. 
Barnen födda före vecka 
36 med en födelsevikt 
mellan 490 - 3328 gram. 
73 % gifta mammor. 
Medelålder 29,7 år. 14,3 
års utbildning 
(medelvärde).  
 
Urvalskriterier:  
Mammorna 17 år eller 
äldre, kunna tala och 
läsa engelska samt att 
man var den primära 
föräldern. Om 
flerbarnsfödsel valdes 
ett barn ut 
randomiserat.  
 

Strukturerade 
standardiserade 
intervjuer modifierade 
från The Reaction to 
Diagnosis interview.  
Mätning av sorg hos 
mamman. 
 
SSP- Strange Situation 
Procedure mäter 
anknytning.  
 
PCERA- En 
observerande metod, 
mäter relationen 
mellan mamma och 
barn.  
 
Enkät som mäter 
depression, användes 
på mammorna.  
 

Chi-Square test. 
  
  

En mammas obearbetade sorg i 
samband med ett prematurt barn kan 
kopplas samman med en otrygg 
anknytning mellan barn och mamma. 
När barnet var nio månader utryckte 
en tredje del av mammorna 
ouppklarad sorg, vilket 
överensstämmer med tidigare 
forskning om att mammans upplevelse 
av stress och trauma i samband med 
ett prematurt barn existerar länge 
efter utskrivning från 
neonatalavdelning. För de mammor 
som hade bearbetat sina känslor av 
sorg visar resultaten på att deras barn 
har tre gånger större chans att 
utveckla en trygg anknytning efter 16 
månader. 
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Swift MC. & 
Scholten I.  
 
2008 
Australien 

Not feeding, not 
coming home, 
parental 
experience of 
infant feeding 
difficulties and 
family 
relationships in a 
neonatal unit.  

Två huvudsyften; 
Dels undersöka 
föräldrarnas 
upplevelse på 
neonatalenhet, till 
prematura barn 
med ätsvårigheter 
vid 36 veckors 
ålder. 
 
Dels utarbeta en 
modell med hänsyn 
till föräldrarnas 
upplevelser, som 
sedan kan 
användas på 
neonatalenheten i 
framtiden. 
 

Kvalitativ 
ansats. 
 
Beskrivande 
och 
experimen-
tell design. 

Undersökningsgrupp: 
Sju mammor och två 
pappor mellan 28-46 år.  
 
Urvalskriterier:  
Barnen inskrivna ca fem 
veckor på 
neonatalenhet.  
Blivit utskriva för fem 
veckor – fem månader 
sedan och var mellan 
tre-sex månader gamla.  
 

Individuella intervjuer 
ansikte mot ansikte 
med primära 
forskaren. Intervjuerna 
hölls på deltagarnas 
önskan antingen i 
hemmet eller på 
neonatalenheten. 
 

Giffords 
analysmetod. 

Studien styrker vikten av en vård som 
utgår från familjen på 
neonatalenheten. Föräldrarna är en 
viktig del i barnets framgång. En 
interventionsmetod som utvärderades 
innebar hjälp med matning av sitt 
barn. Denna metod visade sig ge 
negativ effekt i vissa fall. En mamma 
slutade amma helt och en annan 
funderade på att sluta. Studien 
identifierade ett antal åtgärdspunkter 
som personalen kan följa för att 
försöka skifta föräldrarnas fokus från 
”inte ger mat” och ”inte få åka hem” 
till en positiv interaktion med deras 
barn istället.  

 

 


