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Sammanfattning:  
Bakgrund: Hud-mot-hudvård med förälder direkt efter födelsen och efterföljande veckor kan förhindra 

allvarlig sjukdom och i värsta fall död hos barn. Det har globalt visat sig att barn skulle kunna överleva 

med små medel då hud-mot-hudvård ger värme, högre grad fungerande amning och anknytning. 

Syfte: Att beskriva föräldrarnas upplevelser och erfarenheter av att vårda sitt nyfödda barn hud-mot-hud. 

Metod: Datainsamlingsmetoden var kvalitativ metasyntes med metaetnografi som analysmetod. Artiklar 

har sökts i databaserna PubMed, CINAHL, Web of Science samt PsycInfo. Efter kvalitetsgranskning 

valdes 15 artiklar ut.  

Resultat: Två huvudkategorier identifierades vars rubriker återspeglar examensarbetets resultat: Likt en 

kokong och Likt en resa. Även åtta underkatogorier identifierades: En svårslagen stund av intim närhet, 

Känslan av liv, Så nära men ändå så långt borta, I kärlekens tecken, Mot trygghet i familjen, Efter 

stormens hetta förvandlades livet till en ljum bris, Höjdpunkten för partnern var då de fick barnet nära 

samt Drömmen blev sann om att bli ett med varann  

Konklusion: Resultatet beskriver hur hud-mot-hudvård var viktigt för anknytning och amning. 

Föräldrarna beskrev en tomhet och oro vid avsaknaden av närheten till sitt barn. Sett ur ett globalt 

perspektiv behövs ökad kunskap samt rutiner för att motverka att hud-mot-hudvård mellan det nyfödda 

barnet och dess föräldrar uteblir.  

Klinisk tillämpbarhet: För att, globalt och lokalt, minska sjukdom och död hos nyfödda behöver WHO´s 

riktlinjer följas och vårdrutiner arbetas fram lokalt. För att ge kunskap om vikten av hud-mot-hudvård 

hos barnmorskor och vårdpersonal inom Hälso- och Sjukvård världen över föreslås fortsatta studier. 

 
Nyckelord: Hud-mot-hud, föräldrar, erfarenheter, amning, metasyntes, barnmorskeprofessionen 

 

 

Abstract: 

 

Background: Skin-to-skin care with a parent immediately after birth and the following weeks can 

prevent serious illness and, in the worst case, death of the child. Globally, it has been shown that even 

limited skin-to-skin contact with a parent can increase infant survival rate. It provides warmth, helps to 

initiate breastfeeding and creates a secure bond. 

Purpose: To describe parents' experiences of caring for their newborn baby skin-to-skin.  

Method: Qualitative metasynthesis was used to gather data with metaethnography as method of analysis. 

Articles were searched for in the databases PubMed, CINAHL, Web of Science and PsycInfo. After a 

quality review, 15 articles were selected.  

Results: Two main categories were identified: Like cocooning and Like a journey. Eight subcategories 

were identified reflecting the content of the results: A precious  moment of intimate closeness, The 

feeling of life, So close but yet so far away, In the name of love, Towards family confidence, After the 

storm life turned into a breeze, The summit for the partners´ was when they were close to the child and 

The dream became true when becoming one with each other.  

Conclusion: The result described skin-to-skin care as an important way of creating bonds and initiate 

breastfeeding. Parents described worry and feelings of emptiness when they were separated from their 

child. Seen from a global perspective, increased knowledge and routines are needed to counteract skin-

to-skin care between the newborn child and its parents.  

Clinical applicability: In order to reduce disease and death in newborns globally, WHO´s guidelines 

need to be followed and care routines developed. To provide knowledge to midwives and healthcare 

professionals about the importance of skin-to-skin care further studies are needed. 

 

Keywords: Skin-to-skin, parents, experiences, breastfeeding, metasynthesis, midwife profession 
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1.   Inledning 

Det kan vara livsavgörande för det nyfödda barnet att få hud-mot-hudvård vad gäller 

kroppstemperatur, amning och anknytning. Det finns internationella riktlinjer med den 

förhållandevis enkla och billiga insats det innebär att vårda barnet hud-mot-hud. Författarna till 

examensarbetet har förstått att globalt ignoreras ofta vårdformen av vårdpersonal och föräldrar. 

Det går inom neonatalvården att visuellt på övervakningsutrustning se hur hud-mot-hudvård 

positivt påverkar, särskilt ett sjukt, barn. Vid en händelse under ett planerat kejsarsnitt lades ett 

blåbärsblått barn hud-mot-hud med sin mor och blev ljusrosa inom några sekunder. Det är 

genom att ha sett den effekten som intresset för hud-mot-hudvård uppkommit hos författarna. I 

det föreliggande examensarbetet beskrivs föräldrars upplevelser och erfarenheter av att vårda 

sitt barn hud-mot-hud, från födelsen till hemgång från eftervårdsavdelning (BB) alternativt från 

Neonatalavdelning. Författarna tror att dessa beskrivningar kan bidra till att motivera 

vårdpersonal och föräldrar att förstå vikten av att vårda barnet hud-mot-hud.  

2. Bakgrund 

Hud-mot-hudvård av nyfödda barn 

Benämningen vård hud-mot-hud, hud-mot-hudvård samt vårdform omnämns omväxlande och 

i varierande grad i examensarbetet. Likaså har författarna valt att istället för som i artiklarna 

skriva mamma och mammor använda ordet kvinna, mor eller mödrar. Pappa och far omnämns 

könsneutralt som partner. Barn kan vara antingen flicka eller pojke. Författarna har valt att 

använda föräldrars upplevelser, erfarenheter och levda erfarenheter för att beskriva deras 

livsvärld (Dahlberg, Dahlberg och Nyström, 2008).  

2.1 Definition av begreppet 

Begreppet hud-mot-hudvård av barn härstammar från kängurumetoden som redan på 1970-talet 

användes på sjukhus i Colombia för vård av prematura nyfödda barn. Det fungerade som ett 

sätt att undvika smitta mellan barn på överfulla neonatalavdelningar, där barnen annars fått lov 

dela kuvös med varandra (Anderzén-Carlsson, Lamy, Tingvall och Eriksson, 2014. Del 1). Det 

var betydelsefullt att barnet placerades på rätt sätt. Författarna Cantrill, Creedy, Cokke och 

Dykes (2014) har definierat begreppet med att barnet ”placeras naket på moderns bara 

bröstkorg” täckt med en filt för att minska värmeförlusten. Enligt Nationalencyklopedin (2020) 
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definieras nyföddhetsperioden från födelsen fram till fyra veckors ålder och barnet räknas 

därefter som spädbarn fram till ett års ålder. 

2.2 Vad hud-mot-hudvård innebär för det nyfödda barnet och föräldrarna 

Hud-mot-hudvård innebär att både mor och barn blir avslappnade samtidigt som barnets 

andning och cirkulation anpassas till ett liv utanför livmodern. Hud-mot-hudvård stimulerar 

oxytocinfrisättning hos barnet som börjar känna hunger och leta efter bröstet för att initiera en 

första amning. Dessutom erhåller barnet sin mors goda bakterieflora som är ett viktigt skydd 

mot infektioner. Det är en stor fördel med vård hud-mot-hud efter födelsen under minst en 

timme eller tills barnet har ammat effektivt första gången. Barnet bör erbjudas hud-mot-vård så 

många timmar som möjligt per dag under de första levnadsveckorna (Unicef, 2019).  

 

När det nyfödda barnet de första timmarna efter födelsen vårdas hud-mot-hud med huvudet 

mellan moderns nakna bröst rör sig barnet instinktivt mot doften av bröstmjölk. Barnet följer 

ett evolutionärt betingat beteende där barnet inom vanligtvis en timme självmant suger på 

bröstet och får i sig den viktiga kolostrumen (råmjölken) (Karimi, Sadeghi, Maleki-Saghooni, 

och Khadivzadeh, 2019).  

 

Studier har visat att det nyfödda barnets inbyggda beteende utlöses av olika signaler som barnet 

får genom att vårdas hud-mot-hud med modern. Barnet stimuleras av hennes doft, temperatur 

och välkända röst (Velandia, Uvnäs-Moberg och Nissen, 2011). Barnets sympatiska nervsystem 

påverkas positivt genom att blodkärlen vidgas och kroppstemperaturen hålls på en stabil nivå 

(Sharma, 2016).  

 

Det har även visat sig att hud-mot-hudvård med det nyfödda barnet ger tidigare 

livmoderkontraktion och avstötning av placenta samt minskad postpartum-blödning då 

hormonet oxytocin frisätts hos kvinnan. Barnets stress från förlossningen minskar och ger en 

högre kardiopulmonell självreglering, vilket leder till bättre förutsättningar att hålla blodsockret 

på en optimal nivå. Modern och det nyfödda barnet har större chans till en fungerande amning 

vid hemgång från BB (Cadwell, Brimdyr och Phillips, 2018). Hud-mot-hudvård med en 

förälder har även visat sig verka smärtstillande för barnet vid smärtsamma procedurer som till 

exempel blodprovstagningar (Anderzén-Carlsson, Lamy, Tingvall och Eriksson, 2014. Del 2).  
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2.3 Evolutionärt 

Den nedärvda överlevnadsinstinkten har gjort att varje individ genetiskt blivit programmerade 

att som nyfödd få skydd, värme, närhet och föda. Så även människan, vilket tydliggjorts i 

studier när nyfödda barn direkt efter förlossningen vårdats nakna hud-mot-hud mot bröstet på 

sin förälder. Däremot har vården hud-mot-hud för nyfödda barn även missuppfattats hos 

barnmorskor och mödrar världen över, vilket lett till att barnet placerats kind-mot-kind med 

föräldern alternativt med ansiktet på bröstkorgen med kläder mellan barnet och förälderns hud 

(Cantrill et al., 2014). 

2.4 Situationen globalt 

I studier har det framkommit att risken för neonatal död ökar för varje grad barnets 

kroppstemperatur sjunker under de närmaste dagarna efter födelsen. Nedkylning gör det svårare 

för barnet att hålla en metabol balans i kroppen, vilket kan leda till hjärnskador och död om 

blodsockernivån sjunker för lågt. Det föreligger även ökad risk för allvarliga infektioner som 

kan leda till blodförgiftning i och med nedkylning (McCall, Alderdice, Halliday, Vohra och 

Johnston, 2018). 

 

I en studie av Singh, Khan, Carvajal-Aguirre, Brodish, Amouzou och Moran (2017) framkom 

det att antalet döda barn i världen under fem års ålder uppskattades till 5,9 miljoner barn år 

2015. Av dessa var det 45 procent som avled under den första levnadsmånaden. Den största 

andelen dödsfall berodde på prematuritet och infektioner, såsom exempelvis lunginflammation 

hos både fullgångna- och prematura barn.  

 

I en studie av Singh et al. (2017) framkom att The Global Health Community, som tillhör 

Världshälsoorganisationen (WHO), har tagit fram specifika rekommendationer gällande 

hud-mot-hudvård, för att bland annat förhindra nedkylning samt bidra till tidig amningsstart. 

WHO arbetar för att sprida kunskap om detta i utsatta länder världen över. Studier i Nepal och 

Ghana påvisade att tidig amning, kopplat till hud-mot-hudvård, kunde förebygga neonatal död 

med vardera 19 och 22 procent. Det helt relaterat till att barnen fick i sig kolostrum med rikt 

innehåll av antikroppar för att minska risken för neonatala infektioner (Singh et al., 2017).  

 

I en global kartläggning utförd av UNICEF under 2016 framkom det att färre än hälften av 

världens nyfödda barn erbjudits hud-mot-hudvård under de första timmarna efter födelsen. Det 
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innebar omkring 77 miljoner barn som aldrig fått möjligheten att under den kritiska perioden 

efter födelsen vårdas hud-mot-hud (Cadwell et al., 2018). Personal på förlossningskliniker 

globalt saknade rutiner och förståelse för betydelsen av hud-mot-hudvård direkt efter födelsen 

samt under de första veckorna och månaderna (Koopman, Callaghan-Koru, Alaofin, 

Oluwatope, Argani och Farzin, 2016).  

 

I Iran förlöstes år 2012 ca 55 procent av kvinnorna av barnmorskor. Det observerades att endast 

10 procent av barnmorskorna lade barnet hud-mot-hud med modern (Nahidi, Tavafian, 

Heidarzadeh, Hajizadeh och Montazeri, 2014). Även föräldrarnas okunskap om fördelarna med 

hud-mot-hudvård påverkade den låga andelen. En del föräldrar ville att barnet skulle tvättas 

rent och lindas in i en filt innan barnet lades till modern (Niela-Vilén, Feeley och Axelin, 2017). 

 

År 2018 kom WHO ut med en skrivelse gällande hud-mot-hudvård hos nyfödda barn. Den 

kallades Baby-Friendly Clinical Guidance. Skrivelsen innebar att förlossningsavdelningar ska 

arbeta med att främja omedelbar och oavbruten hud-mot-hudvård de första timmarna efter 

barnets födelse samt stödja mammor att initiera amning (Cadwell et al., 2018).  

2.5 Mer kostnadseffektivt med hud-mot-hudvård 

När det nyfödda barnet vårdas hud-mot-hud med sina föräldrar förkortas tiden för eftervård på 

sjukhus. Riskerna för allvarlig sjukdom minskar och därmed minskade kostnader för 

sjukvården. Normalt ökar även amningsfrekvensen och istället för mjölkersättning så får barnet 

sin mors bröstmjölk (Brimdyr, Cadwell, Stevens och Takahashi, 2018).  

 

Det är en säker och billig vårdform med många fördelar och anses vara den mest effektiva för 

bibehållen hälsan hos friska fullgångna barn oavsett om barnet föds i låg- eller höginkomstland. 

Det har visat sig att nyfödda barn som vårdas hud-mot-hud har dubbelt så stor chans till en 

fungerande långvarig amning. Detta jämfört med barn som varit inlindade i filtar eller bara fått 

korta stunder av hud-mot-hudvård alternativt kind-mot-kind med föräldrarna (Calais, Dalbye, 

Nyqvist och Berg, 2010). 
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3. Teoretiskt perspektiv 

Genom livsvärldsfenomenologi beskrivet av Dahlberg (2008) kan författarna spegla 

examensarbetets resultat och därmed framhålla föräldrarnas levda erfarenheter. Det är 

betydelsefullt för barnmorskor att ha en livsvärldsfenomenologisk syn i sitt kliniska arbete för 

att se en helhetsbild av föräldrarnas situation istället för att enbart se det medicinska. Forskning 

och vetenskap som inte hör samman med mänsklighet riskerar att hamna i en förtroendekris där 

till exempel barnmorskors kompetens inte efterfrågas av befolkningen. Därför är det viktigt att 

väva in fenomenologi i barnmorskeforskning för att få en bild av människans livsvärld. 

 

Dahlberg (2008) belyser vidare hur forskaren med livsvärlden som grund kommer närmare sina 

forskningsobjekt vid datainsamling och hela forskningsprojektet blir mer mänskligt. 

Fenomenologi baseras på hur termen erfarenhet erhållits i förhållande till omvärlden i vilken 

den levs i, och fenomenologi betecknar hur saker är och hur de ter sig. Det vill säga hur den 

upplevts vilket är viktigt för att ses som ett fenomen. Fenomenet kan sedan ses som ett objekt, 

en betydelse, eller en del av den levda erfarenheten. Levd erfarenhet är förenklat beskrivet en 

upplevelse som lärt en något. Ordet ”experience” i engelskan innefattar båda orden erfarenhet 

och upplevelse som omväxlande används i examensarbetet. 

 

Fenomenologisk ansats inom forskning innebär att världen beskrivs som den upplevs. Vad 

världen betyder, vad det innebär att ha en värld och hur människorna i den relaterar till världen, 

varandra och olika situationer. Världen finns dock där oavsett om den upplevs eller ej. Att 

använda fenomenologi ger en tydligare bild av upplevelser, men det gäller att forskaren har ett 

öppet sinne och är kritisk mot sin egen förförståelse med risk att behöva börja om på nytt. Att 

förstå helheten hos människor kan enbart göras om subjektiva erfarenheter tas med i 

beräkningen, såsom exempelvis hur de ser på sig själva kroppsligt och hur de ser på sin hälsa. 

Med livsvärlden som grund lämpar sig fenomenologi som teoretiskt perspektiv i barnmorskans 

arbete (Dahlberg et al., 2008). 

4. Problemformulering 

Personal på förlossningskliniker världen över verkar sakna förståelse för betydelsen av det 

nyfödda barnets vård hud-mot-hud. Att vårda sitt nyfödda barn hud-mot-hud främjar 

anknytning och amning samt verkar förebyggande mot sjuklighet och dödlighet hos barnet. Mot 

den bakgrunden vill författarna till examensarbetet sammanställa en beskrivning av föräldrars 
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upplevelser och erfarenheter av att vårda sitt barn hud-mot-hud under de första timmarna, 

dagarna och veckorna efter födelsen fram till dess de lämnar sjukhuset. Beskrivningen kan 

användas för att öka förståelsen och betydelsen av föräldrars hud-mot-hudvård med det nyfödda 

barnet. Beskrivningen kan användas av barnmorskor, vårdpersonal, blivande föräldrar, 

barnmorskelärare och studenter på barnmorskeutbildningar för att motivera till upprättande av 

rutiner kring vården av det nyfödda barnet hud-mot-hud. 

5. Syfte 

Att beskriva föräldrarnas upplevelser och erfarenheter av att vårda sitt nyfödda barn 

hud-mot-hud.  

6. Metod 

Författarna har använt sig av en kvalitativ metasyntes av vetenskapliga studier med livsvärlden 

som grund. Syftet med att skriva en metasyntes var att beskriva en helhetsbild av 

forskningsområdet inom det valda ämnet (Willman och Stoltz, 2017).  

6.1 Design  

Examensarbetets design är en kvalitativ metasyntes med metaetnografisk analysmetod. 

Kvalitativ metasyntes används för sammanställning av litteratur från tidigare kvalitativa 

forskningsresultat inom det valda problemområdet (Willman och Stoltz, 2017). För att 

genomföra en metaanalys ska de valda vetenskapliga artiklarnas resultat handla om eller vara 

relaterade till samma område. Då en metasyntes innehåller en sammanställning av flera studiers 

resultat kan en sådan syntes ge en bättre evidens än vad en enskild studie kan göra (Zimmer, 

2004). I föreliggande examensarbete relaterar samtliga vetenskapliga artiklar till 

forskningsområdet.  

6.2 Urval 

De vetenskapliga artiklarna om föräldrarnas upplevelser och erfarenheter av hud-mot-hudvård 

som var skrivna på engelska med open access samt peer-reviewedgranskade inkluderades. 

Artiklar med fokus på personalens upplevelser och erfarenheter exkluderades. Likaså artiklar 

utan open access, ej peer-reviewed samt de som ej uppfyllde metaanalysens syfte.  
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6.2.1 Urval deltagare 

I studierna som inkluderades i metasyntesen deltog sammanlagt 481 deltagare, där 99 var 

kvinnor, 156 partners samt 113 föräldrapar. Deltagarna kom från Sverige, Danmark, Norge, 

Storbritannien, USA, Australien och Chile. Alla studier var utförda i höginkomstländer förutom 

två som utfördes i Chile som är ett medelinkomstland.  

6.2.2 Urval analysmetod 

I de valda artiklarna förekom sju artiklar med fenomenologisk analys, fyra med kvalitativ 

innehållsanalys, en med etnografisk analys, en med induktiv tematisk analys och två 

med hermeneutisk analys, således samtliga med livsvärlden som grund.  

6.2.3 Urval datainsamling 

Datainsamlingsmetoder som använts för att få svar från de kvinnor och partners som deltagit 

var intervjuer, videoinspelningar, fotografier, videoinspelade dagböcker, observationer, 

ljudinspelade intervjuer, fältstudier samt frågeformulär med öppna frågor. 

6.3 Datainsamling 

Vid datainsamlingen av de vetenskapliga artiklar inför examensarbetet var det av stor betydelse 

att planera noga (Willman och Stoltz, 2017). För att få en överblick av det valda ämnesområdet 

utfördes en informationssökning för att se vilket underlag av artiklar som fanns 

(Karlsson, 2017). 

 

Författarna sökte vetenskapliga artiklar med metasyntesens syfte i fritext tillsammans med 

MeSH-termer som valdes ut med hjälp av svenska MeSH på Karolinska institutet. Sökningarna 

utfördes i följande databaser: PubMed, CINAHL, Summon och PsycINFO. Sökord i fritext och 

MeSH-termer som ansågs vara relevanta för syftet var: Qualitative studies (MeSH-term), skin-

to-skin contact, (skin to skin contact), parents experience, kangaroo care, kangaroo mother 

care, breastfeeding, phenomenology, caesarean section, phenomenology och care of the 

newborn, dessa användes i olika kombinationer i de olika databaserna. I sökningen använde vi 

oss av booleska operatorer såsom termer AND, OR och NOT. Det bidrog till att vi kunde skriva 

flera ord i sökningen och vi använde AND (den mest använda termen), som bidrog till att 

sökningen blev mer specifik (Karlsson, 2017). I PubMed och i CINAHL har begränsningar 

gjorts då enbart artiklar på engelska inkluderats. 
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Då antalet artiklar i linje med syftet var begränsat, har författarna även använt sig av manuell 

sökning i Summon, Högskolan Dalarna. Där söktes efter vetenskapliga artiklar av författaren 

Kerstin Erlandsson, en forskare med flertalet publikationer inom ämnet hud-mot-hudvård med 

inriktning mot föräldrarnas upplevelser. 

6.4 Kvalitetsgranskning 

Innan kvalitetsgranskningen lästes 118 abstrakt. Av dessa exkluderades 93 artiklar vars innehåll 

inte svarade på examensarbetets syfte. Därefter valdes 25 artiklar ut för att granskas, där alla 

artiklarna uppnådde hög kvalitet, dvs 7-10 poäng. Tio artiklar svarade inte på syftet för 

metasyntesen och exkluderades av författarna. De inkluderade artiklarna lästes i sin helhet och 

numrerades därefter från 1-15, bilaga 3. 

 

De kvalitativa vetenskapliga artiklar som svarade på meta-analysens syfte kvalitetsgranskades 

med hjälp av mätinstrumentet Critical Appraisal Checklist for Interpretive and Critical 

Approach checklist (Briggs, 2017), bilaga 4. Kvalitetsgranskningen genomfördes för att 

säkerställa de vetenskapliga artiklarnas värde. Innan kvalitetsgranskning av artiklarna hade 

författarna utifrån mätinstrumentet gjort en betygsskala, där 1-3 poäng var låg kvalitet, 

4-6 poäng medelkvalitet och 7-10 hög kvalitet. För att inkluderas i metasyntesens resultat 

krävdes att artiklar uppnådde hög kvalitet.  

 

 

Figur 1: Flödesschema över tillvägagångssätt 

6.5 Analys 

Vid genomförandet av analysen av de vetenskapliga artiklarnas resultat har metoden 

meta-etnografi av Noblit och Hare (1988) använts. Analysmetoden består av sju faser där 

författarna i första fasen beslutade om vilket ämne som skulle behandlas och fastställde ett syfte 

118 st lästa 
abstrakt • 93 st exkluderades

25 st granskades • 25 st hög kvalitet

10 st 
Exkluderades 

• 15 st till 
metasyntesen
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utifrån det. I andra fasen utfördes databassökningar för att få fram artiklar som lyfte fram det 

valda syftet. Tredje fasen bestod av abstrakt-läsning av funna artiklar. Därefter lästes artiklarna 

i fulltext med fokus på syftet och metod, enligt de inklusions- och exklusionskriterier författarna 

enats om. I fjärde fasen valdes artiklar ut som svarade på syftet för meteasyntesen. Likheter och 

skillnader identifierades i artiklarnas resultat genom att författarna läste dessa i sin helhet ett 

flertal gånger. Under femte fasen färgkodades resultaten i artiklarna och klipptes sedan ut för 

att tolkas. Kategorier identifierades tillsammans av författarna och det resulterade i två 

huvudkategorier med åtta underkategorier. De två huvudkategorier som identifierades var: Likt 

en kokong och Likt en resa, därefter delades texten och citaten in i underkategorier som 

benämndes som: En svårslagen stund av intim närhet, Känslan av liv, Så nära men ändå så 

långt borta, I kärlekens tecken, Mot trygghet i familjen, Efter stormens hetta förvandlades livet 

till en ljum bris, Höjdpunkten för partnern var då de fick barnet nära, Drömmen blev sann om 

att bli ett med varann. Dessa formade tillsammans metaanalysens resultatdel. I fas sex byggdes 

allt ihop till en helhet av utvalda upplevelser och erfarenheter som bildade en ny text. Slutligen 

i fas sju presenterades helheten av den nya texten i resultatdelen i föreliggande magisteruppsats. 

 

 

  Figur 2: Översikt av huvudkategorier med respektive underkategorier 

6.6 Etiska överväganden 

Enligt SFS 2003:460 ska den enskilda individen skyddas med bibehållen respekt för 

människovärdet i samband med forskning (Vetenskapsrådet, 2001). Som författare var det av 

stor vikt att ta del av, och använda sig av forskningsetiska principer för att säkerställa kvaliteten 

på arbetet som utförts (Polit och Beck, 2017). Vetenskapsrådet (2001) beskriver fyra allmänna 

huvudkrav på forskningen, så kallade forskningsetiska principer.  
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- Informationskravet avser hur forskaren skall informera deltagarna och ge adekvat 

information om studien de ska delta i. 

- Samtyckeskravet innebär att du som deltagare ska ha möjlighet att välja om du vill 

medverka eller ej. Som deltagare har du rätt att avbryta din medverkan i den pågående 

studien när du själv vill. Om personer under 15 år deltar ska samtycke från föräldrar ges. 

- Konfidentialitetskravet ger deltagarna möjlighet till sekretess, där uppgifter ska behandlas 

och förvaras så att obehöriga ej kan komma åt dessa. 

- Nyttjandekravet innefattar att uppgifter från deltagarna i studierna enbart får användas i det 

ändamål gällande den aktuella forskningen.  

 

Vetenskapsrådet har utöver dessa fyra principer även utfärdat rekommendationer som forskaren 

bör ta del av (Vetenskapsrådet, 2001). I den kvalitativa metasyntesen krävdes inget 

godkännande från etisk kommitté då författarna arbetat med redan publicerad data. Etiska 

överväganden kunde ej tas av författarna utöver de som ingick i bedömningsinstrumentet av de 

enskilda artiklarna (Briggs, 2017). Författarna till examensarbetet analyserade noggrant de 

valda vetenskapliga artiklarna för att säkerställa att samtliga studiers författare vidtagit etiska 

ställningstaganden, samt att alla hade etiskt tillstånd att genomföra sin studie. 

7. Resultat  

7.1 Likt en kokong  

Metasyntesens resultat utgörs av två huvudkategorier och åtta underkategorier. 

7.1.1 En svårslagen stund av intim närhet  

Barnet vårdades hud-mot-hud efter födelsen och kvinnorna upplevde stunden som en naturlig 

fortsättning av närheten de känt med sitt barn genom hela graviditeten (5, 10, 12, 14). 

Hud-mot-hudvård bidrog till starka känslor av välmående, som enligt föräldrarna var svårt 

beskriva med ord. Upplevelsen beskrevs som intim och underbar samt skapade trygghet, 

harmoni och lycka (3, 7, 8, 9, 10). 

 

Kvinnorna ville ge sitt nyfödda barn bästa tänkbara omsorg och vårdade därför barnet 

hud-mot-hud direkt efter födelsen. Stunden gav energi och bidrog till utsöndring av 

”må-bra hormoner” för både kvinnor och barn vilket gjorde att de ville fortsätta vara nära 

varandra. Barnen visade oro då de tiden efter födelsen inte vårdades hud-mot-hud, men 
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upplevdes harmoniska och tillfreds när de vårdades hud-mot-hud med sin förälder vilket syntes 

i deras ögon och ansiktsuttryck (10, 12). 

“It’s nice to feel her warmth and I know she enjoys lying close to me too. I notice 

it when I lay her next to me and get her really close, that she is really 

comfortable. And it gives me pleasure as well” (10 s.109). 

  

Kvinnorna upplevde det naturligt att få hålla sitt nyfödda barn innan det torkades torrt. Trots att 

den vaginala födelsen eller kejsarsnittet skett på sjukhus upplevdes stunden som naturlig och 

mindre medicinsk (5, 8, 12, 14).  

“I felt like it gave me an opportunity to bond with her in a way that only a mother 

can but especially after the cesarean birth where you feel kind of removed from 

the birth with the physical presence of the sheet and you just feel almost alone 

and not an active part of it”  (8 s.301). 

7.1.2 Känslan av liv 

Kvinnorna beskrev behovet av att omedelbart få se sitt nyfödda barn för att kunna avgöra om 

barnet var välskapt. Det var betydelsefullt för kvinnorna att få möjlighet att interagera med sitt 

barn då det fick dom att känna ett inre lugn genom att utforska sitt nyfödda barns nakna kropp. 

När de vårdade sitt barn hud-mot-hud upplevde föräldrarna hur rätt det kändes med värmen från 

sitt barn mot sitt nakna bröst (5, 12). Den mjuka huden och den underbara doften av det nya 

livet upplevdes speciellt och något som kom att följa kvinnan genom livet (14). 

“Those thoughts are just running through your head. Are there ten fingers? Are 

there ten toes? Is she pink? Is she blue? You know… is she breathing okay? Is 

her heart rate okay? Whereas, with her on your chest, I mean you just, you 

experience it firsthand. Being able to immediately know that and see it is a very 

powerful experience” (12 s34).  

 

Föräldrarna berördes inte av vad som hände inne på operationssalen efter kejsarsnittet, då de 

hade full fokus på sitt nyfödda barn (12). Att få se sitt barn hjälpte de nyblivna föräldrarna att 

knyta an, att få ögonkontakt och att få se den lilla kroppen. När barnet vårdades hud-mot-hud 

mot bröstet upplevde kvinnorna att de känt sitt barn för alltid. Nio månader av längtan var över 

och de fick äntligen träffa det nya livet (5, 12). “His eyes. I kept contact with his eyes straight 

away. His fat little body. He was gorgeous. As weird as this is going to sound, it’s like I already 

knew him. It was like I’ve known him forever” (5 s.143). 
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När partnern fick till sig sitt nyfödda barn mot sitt bröst upplevde några en oro och en rädsla, 

speciellt när de var själva med barnet. Andra upplevde stunden som naturlig, oslagbar och de 

kände en enorm stolthet. Partnern kunde föreställa sig känslan av den närhet som kvinnan 

upplevt när hon burit sitt barn i livmodern under nio månader (1, 4, 5, 9, 11). Upplevelsen av 

ett nytt liv när kvinnan fick vårda sitt barn hud-mot-hud, tätt mot bröstet tillsammans med 

partnern i lugn och ro i rummet på uppvakningsavdelningen (5, 8).  

“It was nice to be alone with her and have her not be completely clean yet. That 

was something that was very different and it just felt very natural. The other part 

of it being that my husband was able to be in the room with us. It gave us 

something to share as a family before we were inundated with visitors” 

(8 s.301).  

7.1.3 Så nära men ändå så långt borta  

Om inte barnet vårdades hud-mot-hud, och närheten mellan kvinnan och det nyfödda barnet 

uteblev eller dröjde, skapades en tomhet och oro. Föräldrarna fick bara se en liten glimt av sitt 

nyfödda barn och ingen möjlighet att röra vid det, vilket de trott de skulle få göra (2, 5). 

“They held her up so I could see her and then they took her away and did their 

thing, cleaned her up and then they brought her over and she was all wrapped. 

No she was so wrapped up and it was so thick that I couldn’t see her face and I 

just freaked out” (2 s.147). 

  

Kvinnorna kände sig lurade på sin första kontakt och tid med sitt nyfödda barn vilket gjorde att 

de kände frustration och upplevde det svårt att knyta an till barnet (15). “I had such a hard time 

bonding with them. It was really hard. I would cry. I would get all these mixed emotions. The 

baby doesn’t love me. Maybe I shouldn’t have been a mum” (5 s 142). En annan kvinna mindes 

hur hennes partner fick hålla barnet men det tog lång tid innan hon själv fick känna den varma 

kroppen. Sjukhusmiljön samt de hinder som uppstod i operationssalen bidrog till avståndet 

mellan kvinnan och barnet efter kejsarsnitt. I de flesta fall var det nyfödda barnet även inlindad 

i en filt (2, 5, 8). ”I hadn’t met him yet… that was the most traumatic thing I have ever been 

through in my whole life” (5 s 142). En kvinna, som fick vårda sitt nyfödda barn hud-mot-hud 

i operationssalen, beskrev hur hon ville ha kvar barnet hos sig när det var dags för barnet att 

följa med partnern till BB medan kvinnan var kvar på uppvakningsavdelningen (5).  

 



16 
 

7.1.4 I kärlekens tecken 

Kvinnor, som direkt efter födelsen fick vårda sitt barn hud-mot-hud, upplevde en 

himlastormande kärleksspiral som snurrade på in i oändligheten. Föräldrarna ville bara hålla 

sitt barn mot sitt hjärta och aldrig släppa det (10). Känslan beskrevs som underbar när två blev 

ett genom närheten av den nakna kroppen mot förälderns bara bröst. Hud-mot-hudvården gjorde 

att föräldern och barnet kom så nära varandra som det bara gick (1, 5, 7, 10). 

“It’s just so wonderful, to feel that little body next to mine. I just love her more 

and more for every second, defenseless little thing. It just feels like she is warm 

and satisfied and that makes me overjoyed. Words fail me, I just can’t explain 

the feeling any other way” (10 s.109). 

 

Kvinnorna som redan på operationsbordet, efter sitt kejsarsnitt, fick uppleva det första mötet 

med sitt nyfödda barn genom hud-mot-hudvård beskrev hur de kände sig tillfreds och lyckliga. 

De upplevde hur kärleken flödade likt en värmeflod genom deras kroppar (5, 8). Barnet rörde 

sig mot bröstet och började suga på sin hand. Kvinnan lyfte barnet högre upp på bröstet, barnet 

fann bröstvårtan och började suga. Hela situationen speglade vad föräldrarna beskrev som sann 

lycka (7). Några partners uttryckte lyckan och den enorma känslan av att få motta den finaste 

gåvan. Tillsammans fick föräldrarna uppleva ett lugn när de fick njuta av värmen från sitt 

nyfödda barn (4). “I had been longing for the baby and I felt very happy and lots of love for the 

baby; happiness because the baby had come into the world” (4 s. 78). 

7.2 Likt en resa  

7.2.1 Mot trygghet i familjen  

Partnern fick sitta tillsammans med sitt barn i lugn och ro och barnet kunde höra hjärtslagen. 

Den intima upplevelsen mellan förälder och barn påverkade deras känslor djupt. Några beskrev 

hur de började gråta och några beskrev att deras möjlighet att få vara tillsammans med sitt 

nyfödda barn under dess första levnadstimme var som en välsignelse från gud. Under stunden 

med sitt barn, blev de både partner och beskyddare (1, 4, 6). Andra var så överväldigade av sina 

känslor att de hade svårt att lämna över barnet till modern när de återförenades “I felt strange 

when they separated me from her (the baby) to be taken care of by the mother” (4 s78). “I feel 

more engaged. I had become a father” (4 s78). 
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En kvinna som genomgått kejsarsnitt berättade hur hon kände sig hjälplös och beskrev att hon 

inte kunde styra över vad som hände runt henne, när hon hade haft ryggbedövning och mådde 

illa. Men alla negativa känslorna blev som bortblåsta då hon fick sitt nakna barn mot sitt bara 

bröst (5, 12).  

“It was very unique in the sense that I was totally numb. I had no control over 

anything. I felt helpless. And then when I saw him, it was just super emotional 

and then having him made it all worth… (cries). I had no feeling with my legs 

totally numb. I had zero control being dependent on all the people there. I was... 

It was very difficult. I threw up. I had to be helped and everything. And then, 

when you put him on top of me and I was able to hold him I just forgot about 

how helpless I was and how uncomfortable” (12 s35).  

7.2.2 Efter stormens hetta förvandlades livet till en ljum bris  

Vid barnets födelse var partnerns uppmärksamhet riktad mot sin kvinna. Partnern lugnade 

henne genom samtal och kroppskontakt. I födelseögonblicket uppfattade kvinnan hur partnern 

slappnade av samtidigt som hon själv upplevde ett inre lugn när det nyfödda barnet vårdades 

hud-mot-hud på bröstet (8, 13). “And instantly they put her on me and she stopped crying 

immediately. I just felt it helped me recover and it helped me get just a sense of her immediately” 

(8 s301). 

 

Att få barnet i sina armar ändrade allting och känslan var överväldigande. Även om kvinnorna 

tillbringade många timmar per dag med att vårda sina små prematura eller fullgångna barn 

hud-mot-hud, så upplevdes varje ögonblick av närhet som om de blev kompletta inombords. 

De kände sig ofullständiga då de inte hade sitt barn mot sitt bröst och insåg att de hade knutit 

an till sitt barn (15). 

“The best thing was when he came and lay with me. It is just so right to feel this 

tiny human being who I had felt inside me, now being allowed to feel it outside 

and to hold my arms around” (15 s.111).  

7.2.3 Höjdpunkten för partnern var då de fick barnet nära 

Partnern tröstade sitt gråtande barn genom hud-mot-hudvård. De pratade, viskade och nynnade 

samtidigt som de smekte barnet tills det lugnade sig. Barnet slutade gråta och tittade på sin 

förälder med stora vackra ögon medan en tår sakta torkade i ögonvrån (1, 4, 11, 12). “Think 

that I am a father. I am your father. Is it good to be with your father, is it?” (1 s 4).  
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Partnern beskrev sina känslor av hud-mot-hudvård med sitt barn som ett “mirakel”, 

“underbar” och “spännande”. De upplevde hur hjärtat smälte likt snö under vårsolen. Det var 

en kärlek likt ingen kärlek de någonsin tidigare upplevt (4, 11). När de satt ensamma för att vila 

med sitt nyfödda barn mot sitt bröst beskrev de hur svårt det var att slumra då barnet och dess 

blick suktade efter sin förälder. Det nyfödda barnet var så litet och hjälplöst och partnern 

lugnade barnet och viskade “sov nu” (1, 11). “I felt that my heartbeats calmed the baby” 

(4 s 78). “When I started talking to him he would calm down. My voice was soothing to him. 

So, I helped him a lot” (12 s 34).  

7.2.4 Drömmen blev sann om att bli ett med varann   

När barnet vårdades hud-mot-hud med sin förälder infann sig en omedelbar känsla av 

samhörighet, där två blev till ett. Kvinnan, partnern och barnet använde alla sina sinnen i en 

gemensam kommunikation (1, 4, 9, 12). Kvinnorna upplevde det positivt när de fick möjlighet 

att vårda sitt barn hud-mot-hud direkt efter kejsarsnittet. De kände en stark anknytning till sitt 

nyfödda barn samtidigt som de kände en tacksamhet till personalen på operationssalen som gav 

dom möjligheten att få känna den ljuvliga doften från sitt nyfödda barn. Att få känna värmen 

och kärleken flöda mellan sig och barnet (5).  

“You just felt more close, connected… your bodies are together. There’s 

nothing, there’s no barriers in between you. You just feel elated… he’s yours, 

he’s a part of you” “I don’t think you can get any closer than skin-to-skin… it’s 

just such an amazing emotional journey that you two can go on and nobody can 

change that and take it away from me” (5s.143). 

  

Många kvinnor ville ha sin partner med sig under kejsarsnittet och även på 

uppvakningsavdelningen. Det uppskattades av kvinnan när partnern vårdade deras nyfödda 

barn hud-mot-hud när hon själv inte hade möjligheten. Att ha partnern närvarande under 

kejsarsnittet knöt samman paret med deras nyfödda barn och föräldrarna upplevde hur det 

delade ansvaret stärkte relationen (5, 10). En del kvinnor uttryckte att de önskade att partnern 

skulle vårda deras barn hud-mot-hud istället för att barnet lades under en varm lampa om det 

behovet skulle uppstå (12). “You get all lovey-dovey and that when you see your partner 

holding your baby… He’s not one to show a lot of emotion… so it just makes you feel good to 

see that he was happy that… (the baby) was here” (5, s.143). 
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8. Diskussion 

8.1 Sammanfattning av huvudresultat 

Syftet med metasyntesen var att beskriva föräldrarnas upplevelser och erfarenheter av 

hud-mot-hudvård med sitt nyfödda barn fram till dess de åkte hem från sjukhuset. I resultatet 

framkom det att föräldrarnas anknytning till barnet kunde liknas vid en fjäril som flög ur sin 

kokong under resans gång. Föräldrarna upplevde hud-mot-hudvården betydelsefull för att knyta 

an till sitt barn. I resultatet beskrevs två huvudkategorier: 

 - Likt en kokong beskrev föräldrarnas upplevelse av hud-mot-hudvård med sitt nyfödda barn 

direkt i anslutning till födelsen. Föräldrarna beskrev hud-mot-hudvård som en naturlig 

fortsättning för närheten till sitt barn likt under graviditeten då barnet växte i 

”livmoderkokongen”. Om hud-mot-hudvården uteblev på grund av separation från sitt barn 

beskrev föräldrarna en oro, tomhet och hur anknytningen påverkades negativt. 

 - Likt en resa beskrev tiden efter födelsen då stormen lagt sig och upplevelsen gick vidare 

likt en ljum bris. Föräldrarna upplevde en samhörighet och relationen stärktes när de gemensamt 

kunde ge trygghet och värme till sitt barn genom hud-mot-hudvård.  

8.2 Resultatdiskussion 

8.2.1 Likt en kokong 

I flertalet studier i metasyntesen framgick det hur föräldrarna upplevde att de tröstade sitt 

nyfödda barn när de vårdade barnet hud-mot-hud (Erlandsson, Christensson och Fagerberg, 

2006; Frederick, Busen, Engebretson och Schneider, 2014). I en randomiserad kontrollerad 

studie av Erlandsson, Dsilna, Fagerberg och Christensson (2007) bekräftades de kvalitativa 

beskrivningarna i metasyntesens resultat. De barn som vårdats hud-mot-hud med en förälder 

grät kortare tid än de som varit inlindade i filt i en barnsäng efter kejsarsnitt. I studien kunde 

föräldrarna trösta barnen och gråten avtog inom 15 minuter när barnet vårdats hud-mot-hud. Ett 

barn som, efter kejsarsnitt, låg gråtandes i en barnsäng blev snabbt utmattad vilket bidrog till 

att den första viktiga amningen fördröjdes. Ett friskt nyfött barn som fått hud-mot-hudvård 

ammade vanligtvis inom de första två timmarna efter födelsen (Erlandsson et al., 2007).  

 

En annan studie, som även den stärkte föräldrarnas erfarenheter vilka beskrevs i metasyntesens 

resultat, var en randomiserad kontrollstudie av Christensson, Cabrera, Christensson, 

Uvnäs-Moberg och Winberg (1995). Där framkom det att nyfödda barn började gråta när de 
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separerades från sina föräldrar, för att sedan sluta gråta av den fysiska närheten vid återförening. 

Detta beskrevs som en genetisk nedärvd reaktion vid separation och återförening. En längre tids 

gråt under de första timmarna har i medicinsk litteratur beskrivits som tärande på barnets 

metabola resurser. Det visade att den naturliga och för barnet hälsofrämjande positionen var 

hud-mot-hud med sin förälder (Christensson et al., 1995). 

 

Föräldrarna i metasyntesen upplevde att de tröstade sitt barn när barnet vårdades hud-mot-hud 

mot deras bröst. Barnet sparade sin energi till att söka efter bröstet för att börja suga. 

Hud-mot-hudvård hade således en hälsofrämjande effekt på barnet (Erlandsson et al., 2007) och 

modern då livmodern kontraherades och amningen främjades (Dalbye, Calais och Berg, 2011; 

Stevens, Schmied, Burns och Dahlen, 2014). Filosofiskt sett har även barnets gråt ”mening” då 

det gör att barnet blir tröstat av sin förälder. I en fenomenologisk studie av van Manen (2017) 

diskuterades det nyfödda barnet och dess första gråt. Är det avsaknaden av den trygga miljön i 

livmodern, “kokongen”, som gör att barnet gråter? van Manen (2017) menade att den för barnet 

naturliga miljön återskapades vid återföreningen då barnet placerades hud-mot-hud med sin 

förälder. Det har visat sig ha stor betydelse för anknytningen mellan barn och dess föräldrar. 

8.2.2 Anknytning 

I metasyntesens resultat beskrev föräldrarna hur de knöt an till barnet när de utövade 

hud-mot-hudvård. Barnets naturliga miljö hud-mot-hud med föräldern efter födelsen beskrevs 

i metasyntesen under kategorirubriken ”likt en kokong”. Vården av barnet var så nära 

”livmoderkokongen” som det kunde bli utanför livmodern. Föräldrarnas erfarenheter var 

samstämmiga med filosofers tankar om att hud-mot-hudvård var en naturlig förlängning av 

graviditeten (van Manen, 2017); en förlängning av graviditeten som barnmorskor bör främja i 

sitt arbete. Det framkom även i metasyntesens resultat att hud-mot-hudvård upplevdes av 

föräldrarna som en logisk och självklar fortsättning av den närhet graviditeten gett mor och barn 

under nio månader (Dalbye et al., 2011; Frederick et al., 2014; Finigan och Long, 2014).  

 

De kvantitativa studierna beskrev fördelarna med att vårda barnet hud-mot-hud 

(Erlandsson et al., 2007; Christensson et al., 1995; Bystrova, Ivanova, Edhborg, Matthiesen, 

Ransjö-Arvidson, Mukhamedrakhimov, Uvnäs-Moberg och Widström, 2009) och filosofer 

bekräftar det beskrivna (van Manen, 2017). Det sammantagna budskapet är att nyfödda barn 

ska vårdas hud-mot-hud med företrädesvis modern och är detta inte möjligt ska barnet få 

hud-mot-hudvård med partnern efter födelsen (Erlandsson, 2007).  
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8.2.3 Hud-mot-hud - resan mot en lyckad amning 

I resultatet för metasyntesen beskrev kvinnorna lyckan i att fått uppleva sitt barns “resa” på 

bröstet mot bröstvårtan för att börja suga. Hud-mot-hudvården gav kvinnan och barnet, enligt 

metasyntesens resultat, den bästa förutsättningen till en fungerande amning (Palmér, Carlsson, 

Mollberg och Nyström, 2010).  

 

I en randomiserad kontrollerad studie av Ransjö-Arvidson, Matthiesen, Lilja, Nisses, Widström 

och Uvnäs-Moberg (2001) jämfördes barns beteende, temperatur och gråt där mammorna fått 

anestesi, såsom epidural- eller spinalbedövning alternativt varit sövd under födandet, med barn 

vars mödrar ej erhållit anestesi. Det visade sig att anestesin störde det bröstsökande beteendet 

och de barnen grät mer och sökte sig till bröstet för att suga senare än normalförlösta barn. Det 

är viktigt för barnmorskor att komma ihåg att dessa barn kan behöva ytterligare stöd i att komma 

igång med amningen. Detta genom mer hud-mot-hudvård eftersom det bröstsökande beteendet 

och den första amningen kan bli fördröjd när modern fått anestesiläkemedel (Ransjö-Arvidsson 

et al., 2001; Erlandsson et al., 2007). 

 

Författarna kan mot bakgrund av fynden i Ransjö-Arvidson et al´s. studie (2001) förstå varför 

barn som förlösts med kejsarsnitt ofta tar längre tid på sig att börja suga och komma igång med 

amning jämfört med de barn som är födda vaginalt samt varför barnens viktkurvor vänder uppåt 

senare. Andra förklaringar kan vara påverkan på barnet genom födseln med kejsarsnitt eller om 

modern är påverkad av smärtstillande läkemedel. Åter en annan förklaring som diskuterades av 

Ransjö-Arvidson et al. (2001) var att vid tidpunkten för studiens genomförande lades barnen 

inlindade i barnsängar istället för hud-mot-hud med någon av föräldrarna.  

   

Randomiserade kontrollerade studier av Matthiesen, Ransjö-Arvidson, Nissen och 

Uvnäs-Moberg (2001); Ransjö-Arvidson et al. (2001); Erlandsson et al. (2007); 

Palmér et al. (2010) bekräftar metasyntesens resultat att hud-mot-hudvård direkt efter födelsen 

gav kvinnan och barnet den bästa förutsättningen för en god amningsstart. Studier av 

Matthiesen et al. (2001) och Ransjö-Arvidson et al. (2001) beskriver hur barnet som vårdades 

hud-mot-hud på sin mors bröst kröp till bröstet och började suga på bröstvårtan.  

 

Vidare har en Cochranereview av Moore, Bergman, Anderson och Medley (2018) påvisat att 

det finns evidens att förespråka hud-mot-hudvård då vårdformen bidrar till en välfungerande 
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amning. Det framgår att de kvinnor som tillämpar hud-mot-hudvård ammar under en längre tid 

än de som inte tillämpar vårdformen. Kvinnor som förlöses via kejsarsnitt visas få en klar fördel 

av att vårda sitt barn hud-mot-hud redan i operationssalen. Hud-mot-hudvård bidrar till minskad 

risk för barnet att drabbas av sjukdomstillstånd såsom hypotermi och hypoglykemi. 

 

Dessa fynd tillsammans med studier som påvisat hud-mot-hudvårdens positiva påverkan på 

barnets temperatur och metaboliska adaptation har bidragit till att WHO rekommenderar att alla 

barn i världen ska erhålla oavbruten närkontakt genom hud-mot-hudvård med sina föräldrar 

efter födelsen (Cadwell et al., 2018) vilket barnmorskor världen över kan bidra till.  

 

I metasyntesens resultat beskrev kvinnorna att de kände en trygghet av att ha sin partner hos sig 

vid barnets födelse oavsett om det var vaginal förlossning eller kejsarsnitt, samt under hela 

eftervården. Det framgick att kvinnorna önskade att deras partner vårdade barnet hud-mot-hud 

efter födelsen om de själva inte hade möjlighet. Relationen mellan kvinnan, partnern och barnet 

stärktes under den tiden och de upplevde ett delat ansvar för barnet (Stevens, Schmied, Burns 

och Dahlen, 2019).  

 

Föräldrarnas önskan om att vårda och ta ansvar för barnet tillsammans de första timmarna och 

den kommande tiden finns beskrivet i en mängd studier. Författarna till dessa studier kommer 

till slutsatsen att barnmorskor och vårdpersonal bör stödja föräldrarna i att vårda sitt barn 

hud-mot-hud från födelsen och under kommande veckor och månader (Dalbye et al., 2011; 

Erlandsson et al., 2006; Frederick et al., 2014; Stevens et al., 2019). 

8.2.4 Hinder för hud-mot-hudvård 

I metasyntesens resultat framkom sjukhusmiljön som ett hinder för hud-mot-hudvård mellan 

föräldern och barnet. Föräldrarna upplevde att bristande rutiner bidrog till känslan av att ha sitt 

barn nära men ändå så långt borta. Barnet var ofta inlindad i en filt och hud-mot-hudvård var 

inte möjligt (Stevens et al., 2019).  

 

Vidare i en kvalitativ studie av Alenchery, Thoppil, Britto, Villar de Onis, Fernandez och 

Suman Rao (2018) utförd i Bangalore i Indien bekräftades resultatet genom att vårdpersonalen 

beskrev de hinder och svårigheter som kunde förhindra hud-mot-hudvård direkt efter födelsen. 

Författarna tog upp barriärerna i en utvecklingskontext där det framkom hur vårdpersonalen i 

studien bidrog till de största hindren att implementera direkt hud-mot-hudvård. Främst var det 
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bristande medvetenhet hos vårdpersonal och föräldrar om vilka positiva effekter vårdformen 

bidrog till, men även att personalen var i behov av mer kunskap för att kunna motivera 

föräldrarna till att hitta trygghet i att använda hud-mot-hudvård efter barnets födelse.  

 

Rutiner kan barnmorskor och sjukvårdspersonal ändra om de bara förstår vikten av dess 

betydelse (Dalbye et al., 2011; Erlandsson et al., 2006; Frederick et al., 2014; Stevens et al., 

2019) och utbildning av barnmorskor och vårdpersonal i vissa kontexter kan därför vara en 

relevant åtgärd för att förhindra separation mellan mor och barn efter födelsen 

(Alenchery et al., 2018).  

 

Föräldrar i metasyntesens resultat beskrev hur hud-mot-hudvården upplevdes som betydelsefull 

för anknytningen samt beskrev en tomhet och oro om första närheten uteblev (Hall, Kronborg, 

Aagaard och Brinchmann, 2013). Mot den bakgrunden är det väsentligt att barnmorskor och 

personal förstår vikten av hud-mot-hudvård med sitt barn (Cadwell et al., 2018; Karimi et al., 

2019; Sharma, 2016; van Manen, 2017). 

 

Hinder och kunskapsgap globalt kring hud-mot-hudvård de första timmarna efter födelsen och 

de första veckorna behöver åtgärdas. Det finns studier som beskriver hur kvinnor till en början 

upplevde oro att vårda barnet hud-mot-hud, men att ett lugn infann sig efter en av närhet med 

stöttning från personalen (Alenchery et al., 2018).  

 

Barnmorskor och vårdpersonal behöver ha en solid kunskapsbas, en tro och tillit till att 

hud-mot-hudvård efter födelsen är det naturliga och kommer då inge trygghet till föräldrarna. 

I metasyntesen beskrivs utövandet av hud-mot-hudvård mellan föräldrarna och det nyfödda 

barnet. Varje barnmorska ska erhålla kunskap och trygghet i att motivera och stötta föräldrarna 

i den enkla vårdformen för barnets livsnödvändiga behov. Hud-mot-hudvårdens betydelse för 

anknytning, amning och överlevnad ingår i varje barnmorskeutbildning enligt ICM’s standard 

(ICM Global Standards, 2013).  

 

WHO har riktlinjer (Cadwell et al., 2018) som baseras på Cockranereviews 

(McCall et al., 2018) och andra litteraturöversikter (Erlandsson, 2007; Stevens, 2014) som all 

vårdpersonal och i synnerhet barnmorskor bör ha i sin arbetsbeskrivning. Däribland ingår att 

erbjuda möjligheten för kvinnan och partnern att vårda barnet hud-mot-hud efter födelsen både 

vid vaginalfödsel men även motivera hud-mot-hudvård redan i operationssalen efter 
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kejsarsnitt.  Varje nybliven förälder ska ha sitt nyfödda barn mot sitt varma bröst och det är 

barnmorskorna som ska tillhandahålla den oersättliga vårdformen. 

 

Hud-mot-hudvården bör lyftas och utvecklas av varje ansvarig chef inom förlossningsvård 

världen över för att ge föräldrarna och barnet bästa möjliga start och möjlighet att knyta an. Det 

är av stor vikt att vårdpersonal och i synnerhet barnmorskor involverar partnern eller annan 

familjemedlem och erbjuder denne hud-mot-hudvård med barnet som en naturlig del av vården 

om kvinnan inte har möjlighet att ha barnet hos sig (Erlandsson, 2007). Genom sitt fokus på 

familjen är det i linje med att ha livsvärlden som grund (Dahlberg et al., 2008). 

 

8.2.5 Likt en resa 

I metasyntesen framkom gemensamma nämnare för hur föräldrarna upplevde 

hud-mot-hudvård. Det var av största vikt att få vårda sitt barn hud-mot-hud för att skapa den 

oersättliga närheten som bara kan ske mellan ett barn och dess föräldrar om rätt förutsättningar 

ges (Ayala, Christensson, Velandia och Erlandsson, 2016; Frederick et al., 2014; Maastrup, 

Weis, Engsig, Johannsen och Zoffmann, 2017).  

 

Resan som påbörjades under graviditeten när kvinnan kände sitt växande barn inuti sin kropp 

och barnet som var uppslukat i sin mors värme och trygghet, gav en närhet likt ingen annan. 

När det nyfödda barnet omedelbart placerades hud-mot-hud på sin mors nakna bröst fortsatte 

resan i en nästintill obruten närhet. Barnet kände igen sin mors doft och letade sig till hennes 

bröstvårta för att suga i sig kolostrumen, den livsavgörande första födan (Karimi et al., 2019; 

Velandia et al., 2011).  

 

Föräldrarnas känslor, som svämmar över alla bredder, för sitt barn har således en biologisk 

funktion (Karimi et al., 2019) och är även funktionellt för anknytningen (Stevens, 2014). Enligt 

flera författare så växer banden mellan föräldrar och barn sig starkare med tiden av närhet, de 

växer sig starkare som individer men växer även samman i den nya familjebilden, likt en 

klättrande vindruvsranka som bara växer och växer av all kärlek den gödslas med (Hall et al., 

2012; Erlandsson et al., 2006; Frederick et al., 2014). 

 

Föräldrarna upplevde ofullständighet om inte deras barn fick vara hud-mot-hud. Hall et al 

(2012) liknar det vid att vindruvsrankan kapats just nedanför den fylliga doftande och 
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välsmakande druvklasen. Det är detta barnmorskor och vårdpersonal ska förhindra att ske, 

genom tydliga rutiner för den tidiga föräldrakontakten med barnet efter födelsen 

(Hall et al., 2012; Erlandsson et al., 2006; Frederick et al., 2014). Barnmorskor kan, med hjälp 

av livsvärlden som grund, ha ett bredare synsätt och därmed en bättre förståelse för föräldrarnas 

situation och deras behov av stöttning inom hud-mot-hudvård (Dahlberg et al., 2008). Trots 

detta presenterade UNICEF skrämmande siffror att färre än vartannat nyfött barn erbjudits 

direkt hud-mot-hudvård. Föräldrarna behöver förstå vikten av de första timmarnas vård hud-

mot-hud för skillnaden mellan sjukdom och hälsa, liv eller död för det nyfödda barnet. 

Framförallt är det extra viktigt i låginkomstländer där medlen är små och hud-mot-hudvård är 

gratis men kan vara avgörande för barnets överlevnad (Cadwell et al., 2018). 

 

Det kan tyckas som en självklarhet med hud-mot-hudvård, eftersom barnmorskor och läkare 

ska arbeta evidensbaserat, utifrån vad som framkommit i examensarbetets bakgrund. Men hur 

kommer det sig att så många barn blir sjuka och dör inom de första levnadsveckorna, runt om i 

världen varje år på grund av hypoglykemi, nedkylning och infektioner? Uppskattningsvis 

2 655 000 barn dör varje år inom en månad efter födelsen, till stor del för att barnen ej vårdas 

hud-mot-hud med alla de fördelar det för med sig av en skyddad miljö, tidig amningsinitiering 

samt värme från förälderns kropp (Singh et al., 2017). Det bör, med enkla medel, kunna gå få 

ner dödligheten om en satsning sker på en förändring av vårdrutinerna vilket WHO arbetar för 

som ger bra resultat (Cadwell et al., 2018). Mer måste kunna göras på sjukhus-, klinik-, 

barnmorske-, samhälls-, föräldra-, familj- och individnivå för att lyfta fram vikten av hud-mot-

hudvård för att minska sjuklighet och dödlighet hos nyfödda barn.  

8.3 Metoddiskussion 

Forskningsarbeten som klassificeras att vara av god kvalitet bör uppfylla kraven för 

trovärdighet, pålitlighet, giltighet och överförbarhet. Trovärdighet påvisas då författarna till 

arbetet har skyldighet att i metodbeskrivningarna visa att resultatet är korrekt beskrivet och att 

arbetet är tydligt uppbyggt för läsarna att ta del av. Utifrån trovärdigheten är det möjligt för 

läsarna att bedöma om resultatet i arbetet är överförbart. Pålitligheten i arbetet påvisas när 

författarna i inledningen av examensarbetet redovisat sin förförståelse och tidigare erfarenheter 

av fenomenet och hur dessa kan ha påverkat insamling och analys av aktuell data (Dahlberg et 

al., 2008; Mårtensson och Fridlund, 2017).  
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Enligt Malterud (2001) kan forskare se olika på samma fenomen när en kvalitativ metasyntes 

görs. Det är av stor vikt att ha förståelse för olika synsätt och att detta inte innebär minskad 

tillförlitlighet utan snarare en styrka i metoden. Mårtensson och Fridlund (2017) beskriver hur 

författarna kan stärka giltigheten genom att med sin förförståelse förhålla sig neutrala i 

beskrivningar av fynd och återge en sanningsenlig beskrivning av föräldrarnas upplevelser och 

erfarenheter.  

 

Under datainsamlingen har författarna sökt artiklar var för sig i nämnda databaser. Författarna 

kom initialt överens om och använde sig av samma sökord och kombinationer vilket gav en god 

överblick av det aktuella ämnet. Då den första sökningen ej gav tillräckligt material till en 

metasyntes ändrade författarna syftet och prematura barn inkluderades. Datainsamlingen 

avslutades då författarna ansåg att det fanns tillräckligt med material för att besvara syftet 

(Willman och Stoltz, 2017).  

 

Då datainsamlingen efter hand breddades med ytterligare sökord och kombinationer som gav 

fler träffar kan det ha resulterat i att fler artiklar kunde hittats om samtliga sökningar gjorts i 

alla databaser. Det hade kunnat ökat metasyntesens trovärdighet. Deltagarnas citat i resultatet 

presenterades på originalspråket engelska för att undvika feltolkningar av författarna. Det för 

att trovärdigheten ej skulle påverkas (Mårtensson och Fridlund, 2017). 

 

I artiklarna för resultatet i studien inkluderades deltagare från länder som Sverige, Danmark, 

Norge, Storbritannien, USA, Australien och Chile vilket ej gav en rättvis global bild av 

fenomenet hud-mot-hudvård. Det förekommer skillnader globalt mellan hög- och 

låginkomstländer inom hälso- och sjukvården och även kulturella och socioekonomiska 

skillnader. Trots detta påverkas inte överförbarheten eftersom livsvärlden är generell och 

allmänmänsklig. Människans behov, upplevelser och erfarenheter utgår från varje människas 

livsvärld (Dahlberg et al., 2008). I en artikel som är gjord i ett höginkomstland, är deltagarnas 

ursprung från tre olika kulturella bakgrunder varav två från låginkomstländer. Författarna ser 

det som en styrka för trovärdigheten (Mårtensson och Fridlund, 2017). 

 

Författarna har valt att inkludera artiklar oavsett vilket år den är utgiven, detta då metasyntesens 

syfte grundar sig på föräldrarnas upplevelser och erfarenheter av livsvärlden med ett 

fenomenologiskt livsvärldsperspektiv som teoretisk referensram. Ämnet är då aktuellt oavsett 

ålder på artikeln (Dahlberg et al., 2008). Vid datainsamlingen framkom det att det finns 
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begränsat med forskning kring föräldrarnas upplevelser och erfarenheter av hud-mot-hudvård, 

vilket lett till att samma författare står för flertalet studier i magisteruppsatsen vilket kan ses 

som en svaghet. En av dessa författare är vår handledare Kerstin Erlandsson som forskat kring 

ämnet och utfört flertalet vetenskapliga studier. Kerstin har inspirerat författarna vilket bidragit 

till en förståelse för ämnet. Handledaren har inte lagt någon värdering i metasyntesens resultat 

och därmed ej påverkat trovärdigheten. 

 

Vid kvalitetsgranskningen av artiklarna användes mätinstrumentet Critical Appraisal Checklist 

for Interpretive and Critical Approach checklist. Författarna kvalitetsgranskade artiklarna var 

för sig och varje artikel kvalitetsgranskades två gånger. Detta gjordes för att båda författarna 

skulle få en uppfattning om artikeln samt undvika feltolkningar (Briggs, 2017).  

8.4 Etikdiskussion 

Under ett examensarbete är det författarnas skyldighet att arbetet ska vara av hög kvalitet och 

etiskt försvarbart. Det är av stor vikt att författarna kontinuerligt utför etiska reflektioner vilket 

bidrar till att det vetenskapliga värdet ökar (Mårtensson och Fridlund, 2017). Under arbetets 

gång har reflektioner gjorts av resultaten i de studier som lästs av båda författarna. I en av de 

valda artiklarna i resultatet (nr 15) framgick det inte tydligt om den var godkänd av en etisk 

kommitté. Däremot beskrevs hur många deltagare som ingick i studien, ålder på deltagarna och 

att samtliga var över 16 år. Författarna till studien hade gett information till deltagarna om 

studien och samtliga har givit sitt medgivande för att delta och därför inkluderades studien. 

Författarna av denna metasyntes har diskuterat artikeln och gemensamt läst igenom artikeln ett 

flertal gånger för att få en förståelse för om etiska övervägande tagits. Författarna har enats om 

att etiska åtgärder vidtagits genom informerat samtycke.  

 

Polit och Beck (2017) beskriver informerat samtycke utifrån olika aspekter där deltagarna måste 

vara införstådda i studien de ska delta i samt att all data som insamlas är enbart för forskarens 

och studiens syfte. Det ska vara tydligt beskrivet vad som är målet för studien och beskrivet 

vilken data som ska ingå. Deltagarna ska ta del av datainsamlingsmetoden och hur lång tid 

processen ska ta. Det är av stor vikt att deltagarna ska få information om studien är sponsrad 

och forskaren ska förklara hur många personer som ska delta samt hur urvalet gick till. 

Deltagarna i studien ska erhålla information om oförutsedda risker som studien kan medföra 

samt vad som görs för att undvika detta. Fördelar och erbjudanden bör presenteras och 

deltagarnas anonymitet skyddas samt att deltagande är frivilligt. Deltagaren kan avbryta sin 
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medverkan när de själva vill utan att förlora eventuella fördelar. En vidare aspekt är att 

deltagarna ska ha möjlighet att kontakta forskaren i framtiden för eventuella frågor, 

kommentarer eller klagomål (Polit och Beck, 2017). Författarna har använt sig av 

mätinstrumentet Critical Appraisal Checklist for Interpretive and Critical Approach checklist, 

för att säkerställa att samtliga studier är etiskt godkända (Briggs, 2017). 

9. Konklusion och klinisk implikation 

Resultatet visade att föräldrarna upplevde närheten genom hud-mot-hudvård med sitt nyfödda 

barn som naturligt och betydelsefullt. Hud-mot-hudvård var viktigt för anknytningen och 

föräldrarna beskrev en tomhet och oro vid avsaknaden av närheten till sitt barn. Det framkom 

att kunskap och rutiner inom barnmorskeyrket globalt bestod till stor del av hinder och 

försvårade den livsviktiga åtgärden av närheten mellan det nyfödda barnet och dess förälder. 

För att, globalt och lokalt, minska sjukdom och död hos nyfödda så behöver WHO´s riktlinjer 

följas och vårdrutiner arbetas fram.  Det för att ge kunskap om vikten av hud-mot-hudvård, hos 

barnmorskor och vårdpersonal inom Hälso- och Sjukvård världen över. Barnmorskor ska arbeta 

evidensbaserat och utföra vård inom perineal, reproduktiv och sexuell hälsa enligt de senaste 

riktlinjerna och den aktuella forskningen (ICM Strategy 2017-2020). 

9.1 Förslag till vidare forskning 

Det finns ett stort behov av vidare forskning i ämnet hud-mot-hudvård och vad det är som gör 

att det inte används, särskilt i låginkomstländer där det de facto kan vara helt avgörande för 

barnets överlevnad. Vad är det i livsvärldsforskningen som inte kommit fram ännu?  Att ge det 

lilla barnet värme, ge barnet den första mjölken och skydda mot allt skadligt runt omkring den 

lilla enheten av mor, barn och partner som hud-mot-hudvård innebär finns beskrivet. En större 

multicenterstudie som beskriver sjuklighet och dödlighet i relation till om barnet vårdats 

hud-mot-hud eller ej, skulle vara informativt för att motivera barnmorskor, vårdpersonal och 

föräldrar att förstå vikten av vårdmodellen. Studier inom ämnet finns, men få specifikt om 

hud-mot-hudvård direkt efter födelsen med livsvärlden som grund. 
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Bilaga 1. 

Översikt litteratursökning 

 
Databas Sökord Begränsningar Antal 

träffar 

Antal lästa 

abstrakt 

Antal 

kvalitetsgranskade 

artiklar 

Antal artiklar i 

metasyntesen 

Cinahl Qualitative studies 

and skin-to-skin 

contact and (skin to 

skin contact) 

 

 

 

 

 

 

English, subject 

headings 

43 15 1 1 

 Qualitative studies 

(skin to skin) or 

skin-to-skin contact 

AND parents 

experience 

 

 

 

 

 

English, subject 

headings 

9 2 2 0 

 (Qualitative studies) 

AND parents 

experience AND 

kangaroo care 

English 32 16 4 0 

 Qualitative studies 

AND (Skin- to- skin 

contact OR 

kangaroo mother 

care)  

 

English, subject 

headings 

120 9 0 0 

 (Skin-to-skin 

contact AND 

caesarean section 

 

English 66 10 2 2 
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 (skin-to-skin 

contact) AND 

caesarean section 

AND 

phenomenology 

English 2 2 1 1 

 Skin to skin contact 

AND parents 

experience 

English 37 6 1 1 

PubMed Breastfeeding AND 

lived experience 

English 41 7 1 1 

 Meaning AND (skin 

to skin contact) 

parents experience 

English 4 1 0 0 

 "Qualitative 

Research” (skin-to-

skin OR "skin to 

skin") 

English, MeSH 27 9 0 0 

 ”Qualitative 

research” AND 

"Kangaroo-Mother 

Care Method” 

English, MeSH 24 2 0 0 

 Skin to skin contact 

AND parents 

experience 

English 67 5 0 0 

 Skin to skin care 

AND qualitative 

English 655 13 1 1 
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Summon 

Högskolan 

Dalarna 

Kerstin Erlandsson English 386 10 8 7 

PsycINFO (Care of the 

newborn) + 

(phenomenology) 

English 38 3 3 1 

 Care of the 

newborn+qualitativ

e studies 

English 631 7 1 0 

 Care of the 

newborn+qualitativ

e studies AND 

kangaroo mother 

care 
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Bilaga 2.  

Sammanställning av exkluderade artiklar efter kvalitetsgranskning 

 
Författare, (år), 

land 

Titel Design, metod Kvalitets 

grad 

Orsak till exklusion 

Lundqvist, P., Weis, J. & 

Sivberg, B. (2019). 
Sverige. 

Parents´ journey caring for a preterm 

infant until discharge from hospital-
based neonatal home care – A 

challenging process to cope with 

En beskrivande 

fenomenologisk 
intervjustudie 

Hög Passar ej syftet 

Gåre Kymre, I. & 

Bondas, T. (2013). 

Norge. 

Balancing preterm infants´ 

developmental needs with parents´ 

readiness for skin-to-skin care: A 
phenomenological study. 

En beskrivande 

fenomenologisk 

analys. 

Hög Passar ej syftet, relaterar till 

vårdpersonalens upplevelser. 

Lindberg, B., Axelsson, 
K. & Öhrling, K. (2008). 

Sverige. 

Adjusting to being a father to an infant 
born prematurely: experiences from 

Swedish fathers. 

Kvalitativ 
innehållsanalys 

Hög Passar ej syftet  

Mattsson, Y J., Arman, 
M., Castren, M. & 

Forsner, M. (2014). 

Sverige. 

Meaning of caring in paediatric 
intensive care unit from the perspective 

of parents: A qualitative study.  

Tolkande 
fenomenologisk 

metod 

Hög Passar ej syftet 

Wojnar, D M. & 
Katzenmeyer, A. (2013). 

USA. 

Experiences of Preconception, 
Pregnancy, and New Motherhood for 

Lesbian Nonbiological Mothers. 

Beskrivande 
fenomenologisk 

undersökning 

Medel Passar ej syftet 

Erlandsson, K. & 

Fagerberg, I. (2004). 
Sverige. 

Mothers´ lived experiences of co-care 

after birth, and their strong desire to be 
close to their baby. 

Kvalitativ 

analysmetod 

Hög Passar ej syftet 
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Bilaga 3.  

Sammanställning av artiklar som ligger till grund för resultatet.  

Tabellen är numrerad efter numren i resultatet, därav ej bokstavsordning.   

 
Nr Författare, 

(år), land 

Titel Syfte Design, 

metod 

Del-

tagare 

Resultat Kvalitet 

1  Erlandsson, K., 
Christensson, 

K. & Fagerberg, 

I. (2006) 
Syd-Afrika. 

Fatherhood as 
Taking the child 

to Oneself: A 

Phenomenologica
l Observation 

Study after 

Caesarean Birth 

Betydelsen 
av 

barnafaderns 

närvaro vid 
kejsarsnitt 

när dess 

fullgångna, 

friska barn 

förlöses. 

Fenomenologisk 
analysmetod 

15 män Två teman identifieras och dessa beskriver 
fädernas upplevelser av att bli far genom 

”ebb” och ”flod” 

Hög 

2  Chaplin, J., 

Kelly, J. & 
Kildea, S. 

(2015) 

Australien. 

Maternal 

perceptions of 
breastfeeding 

difficulty after 

caesarean 
section with 

regional 

anesthesia: A 
qualitative study 

Svårigheter 

med amning, 
vill fylla 

gapet i 

litteraturen 

Fenomenologisk 

analysmetod 

8 kvinnor Fyra teman identifierades och i dessa delas 

resultatet upp i tio underteman. Där fynden 
beskrev emotionella och psykiska effekter 

av födelsen och anestesin, separationen 

mellan mor och barn, betydelsen av hud-
mot-hudvård och betydelsen av stöd och 

information kring amning. 

Hög 

3  Ayala, A., 

Christensson, 
K., Velandia, 

M. & 

Erlandsson, K. 
(2015) Sverige. 

Mothers’ 

experiences and 
Perceptions of 

Continuous 

Caring Model 
with Fathers 

after Caesarean 

Section: A 
Qualitative 

Study 

Beskriva 

moderns 
upplevelse 

och 

uppfattning 
av 

kontinuerlig 

föräldra-
modell för 

nyfödda efter 

kejsarsnitt 
under tiden 

barnet 

separeras från 
modern. 

Kvalitativ 

innehållsanalys. 

95 

föräldrap
ar 

Ett huvudtema ”familjevänlig vård efter 

kejsarsnitt” och fyra kategorier ingår i 
resultatet. Mödrarna beskrev hur de kände 

sig lättade över att fäderna fick närvara 

under kejsarsnittet för att dels ta hand om 
barnet, men även finnas som stöd för 

mödrarna under tiden de var på operation. 

Mödrarna var även glada att det var 
fäderna som tog hand om barnet och inte 

personalen.  

Hög 

4  Ayala, A., 

Christensson, 
K., Velandia, 

M. & 
Erlandsson, K. 

(2016) Sverige. 

Fathers’ care of 

the new-born 
infant after 

caesarean 
section in Chile: 

A Qualitative 

study 

Beskriva 

fädernas 
upplevelse 

och 
uppfattning 

av att vara 

den som tar 
hand om 

barnet, de 

första 90 
minuterna 

efter 

kejsarsnitt, på 
ett sjukhus i 

Chile 

 

Fenomenologisk 

analysmetod 

95 män Två teman identifieras i resultatet, 

”förståelsen av den första stunden av livet” 
och ”delat ansvar inför kommande 

familjeliv”. Varje tema delas in i sex 
kategorier. 

Hög 

5  Stevens,J., 
Schmied,V., 

Burns,E & 

Dahlen H-
G.(2019) 

Australien. 

Skin-to-Skin 
contact and 

what women 

want in the first 
hour after a 

caesarean 

section. 

Beskriva 
kvinnors 

upplevelser 

av hud mot 
hudkontakt 

och vad 

kvinnorna 
önskar inom 

de första två 

timmarna 

efter ett 

kejsarsnitt. 

Etnografisk 
analysmetod 

21 
kvinnor 

Resultatet visar att kvinnorna vill att deras 
barn ska vara tillsammans med dom hud-

mot-hud trots att dom känner sig oroliga 

över att utöva metoden. Ett huvudtema och 
fyra underteman presenteras. 

Hög 
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6  Erlandsson, K. 

& Lindgren, H. 

(2011) Sverige. 

Being a 

Resource for 

Both Mother 
and Child: 

Fathers´ 

Experiences 
Following a 

Complicated 

Birth 

Beskriva 

fäders 

upplevelser 
av att närvara 
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avdelning 
samt de första 
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hemkomst, 
efter en 

komplicerad 

förlossning. 

Kvalitativ 

innehållsanalys. 

15 män Fäderna upplevde det som att de var en 

stor tillgång till både sitt barn och 

barnamodern, både på BB-avdelningen 
och hemma. På så sätt underlättade det för 

modern att återhämta sig samt stärkte 

banden mellan sig själv och barnet men 
även till modern.  

Hög 

7  Palmér, L., 

Carlsson, G., 

Mollberg, M. & 
Nyström, M. 

(2010) Sverige. 

Breastfeeding: 

An existential 

challenge -
women´s lived 

experiences of 

initiating 

breastfeeding 

within the 

context of early 
home discharge 

in Sweden 

Beskriva 

mödrars 

upplevelse av 
initierande 

amning vid 

tidig 

hemgång. 

Fenomenologisk 

analysmetod 

8 kvinnor I resultatet visas fenomenet initierande 

amning och kvinnornas levda erfarenheter. 

Fem kategorier presenteras: ”fascinationen 
i det första mötet”, ”balansera det 

okända”, ”uthärda situationen”, ”söker 

efter bekräftelse i det unika” och att ha 

”det hela ansvaret”.   

Hög 

8  Moran-Peters, J 
A., Zauderer, R 

C., Goldman, 

S., Baierelein, J. 
& Smith, A E. 

(2014) USA.  

A Quality 
Improvement 

Project Focused 

on Women´s 
Perceptions of 

Skin-to-Skin 

Contact After 
Caesarean Birth 

Identifiera 
kvinnors 

uppfattning 

av fördelen 
med hud-

mot-

hudkontakt 
med det 

nyfödda 

barnet direkt 
efter 

kejsarsnitt. 

 

Kvalitativ 
innehållsanalys 

6 kvinnor Två huvudteman presenteras; Kvinnors 
relation med deras nyfödda barn och 

kvinnors upplevelser av amning.  

Hög 

9  Maastrup, R., 
Weis, J., 

Engsig, A B., 

Johannsen, K L. 
& Zoffmann, V. 

(2017) 

Danmark. 

“Now she has 
become my 

daughter”: 

parents´ early 
experiences of 

skin-to-skin 

contact with 
extremely 

preterm infants 

Utforska 
föräldrars 

omedelbara 

hud-mot-
hudkontakt 

med sitt 

extremt 
prematura 

barn <v28. 

Induktiv tematisk 
analysmetod 

18 
föräldrap

ar 

Resultatet beskriver föräldrarnas 
upplevelser före, under och efter hud-mot-

hudvård med sitt prematura barn, från att 

vara skeptiska till att uppskatta närheten. 
Tre huvudteman presenteras med ett 

övergripande tema.  

Hög 

10  Dalbye, R., 
Calais, E. & 

Berg, M. (2011) 

Norge. 

Mothers’ 
experiences of 

skin-to-skin care 

of healthy full-
term new-borns 

– A 

phenomenology 
study 

Utforska 
upplevelsen 

av hud-mot-

hudvård hos 
friska mödrar 

till friska 

fullgångna 
barn under de 

två första 

dagarna efter 
förlossning. 

Fenomenologisk 
analysmetod 

20 
kvinnor 

Resultatet visar tre huvudteman som 
beskriver fenomenet ”friska mödrars 

upplevelser av hud-mot-hudvård med sitt 

friska nyfödda barn” 
Resultatet visar att mödrarna ville ge sina 

nyfödda barn de bästa förutsättningarna 

och det genom hu-mot-hud. 

Hög 

11  Erlandsson, K., 

Christensson, 
K. & Fagerberg, 

I. (2008) 

Sverige. 

Fathers´ Lived 

Experiences of 
Getting to Know 

Their Baby 

While Acting as 
Primary 

Caregivers 

Immediately 
Following Birth 

Beskriva 

betydelsen av 
fäders egna 

upplevelser 

hur det var att 
ta hand om 

sitt nyfödda 

barn under de 
första 

timmarna när 

modern 
återhämtade 

sig post-

operativt. 

Fenomenologisk 

analysmetod 

15 män Resultatet beskriver pappans levda 

erfarenheter av att ta hand om sitt nyfödda 
barn. Resultatet består av två huvudteman. 

Hög 
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12  Frederick, A., 

Busen, N., 

Engebretson, J. 
& Schneider, K. 

(2014) USA. 

Exploring the 

skin-to-skin 

contact 
experience 

during cesarean 

section 

Utforska och 

förklara 

mödrarnas 
upplevelse av 

att ha hud 

mot 
hudkontakt 

med sitt 

nyfödda barn 
direkt efter 

kejsarsnitt. 

Kvalitativ 

innehållsanalys 

11 

kvinnor 

Resultatet består av ett huvudtema 

”ömsesidig vård” och två underkategorier; 

”faderns inflytande” och ”kejsarsnitt” 

Hög 

13  Erlandsson, K 
& Lindgren H. 

(2009) Sverige 

From belonging 
to belonging 

through a 

blessed moment 
of love for a 

child – the birth 

of a child from 

the fathers’ 

perspective 

Beskriva 
fädernas 

upplevelse 

vid barnets 
födelse ur 

fädernas 

perspektiv  

 

 

Fenomenologisk 
analysmetod 

16 män Resultatet beskriver det väsentliga i 
fenomenet ”födelsen av ett barn” och att få 

en tillhörighet genom att känna kärleken 

genom att tillhöra ett barn, och de 
kategorier som resultatet beskriver var 

”perspektivet i livet ändras”, ”vara i en 

relation”, ”leva genom en livsförändring” 

Hög 

14  Finigan, V. & 
Long, T. (2014) 

Storbritannien.  

Skin-to-skin 
contact: 

multicultural 

perspectives on 
birth fluids and 

birth “dirt” 

Utforska 
upplevelsen, 

hos kvinnor 

från tre olika 
befolkningsgr

upper, av 

direkt hud-
mot-

hudkontakt 

med sitt 
nyfödda barn. 

Hermeneutisk 
fenomenologisk 

analysmetod 

20 
kvinnor 

Resultatet visar att kvinnorna i studien 
accepterar kroppsvätskor från barnet efter 

födsel när det vårdas hud-mot-hud. Det 

strider mot barnmorskors åsikter gällande 
kulturella åsikter av kvinnor från Asien 

med avsky av kroppsvätskor och smuts 

direkt efter förlossning. Kvinnorna 
upplevde den direkta hud-mot-hudvården 

som positiv. 

Hög 

15  Hall, O C E., 

Kronberg, H., 

Aagaard, H. & 
Brinchmann, S 

B. (2012) 

Danmark. 

The journey 

towards 

motherhood 
after a very 

preterm birth: 

Mothers´ 
experiences in 

hospital and 

after 
homecoming 

Undersöka 

hur mödrar 

till mycket 
prematura 

barn upplever 

långvarig 
sjukhus-

vistelse 

dygnet runt 
samt hur de 

upplevde det 

att komma 
hem med sitt 

barn. 

Hermeneutisk, 

fenomenologisk 

analysmetod 

5 kvinnor Metaforen ”vara på en resa” beskrivs i 

resultatet som vägen till att bli en mamma 

till ett förtidigt fött barn. Tre huvudteman 
teman identifierades samt ett antal 

underteman.  

Hög 

S:a     481 st 

varav 99 
kvinnor, 

156 män, 

113 
föräldra-

par 
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Bilaga 4. 

Critical Appraisal Checklist for Qualitative Research 

 


