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Sammanfattning: 

Det finns forskning inom anknytningen mellan barn och vårdare men lite forskning som inrik-

tar sig på mammors uppfattningar om anknytningen till sin bebis under det första levnadsåret. 

Syftet med denna studie är att undersöka mammors uppfattningar om anknytningen till sin be-

bis under det första levnadsåret och på vilket sätt de tror sig ha betydelse för bebisens fortsatta 

fostran och utveckling. Detta är en viktig fråga därför att om mammornas uppfattning är att de 

känner osäkerhet på hur de knyter an till sin bebis på ett bra sätt kan BVC behöva ta ett större 

pedagogiskt ansvar och utbilda/informera mammor hur anknytningen till bebisen påverkar be-

bisens fostran och utveckling.  

Frågeställningarna för denna studie har varit; Hur skapas en positiv och trygg anknytning mel-

lan mamma och bebis under det första levnadsåret och på vilket sätt har det betydelse för bebi-

sens fortsatta fostran och utveckling ur mammors synvinkel? Vad säger tidigare forskning om 

en tidig anknytning mellan mamma och bebis och dess påverkan på bebisens utveckling?  

Tre mammor intervjuades på en BVC-mottagning i Stockholm. Materialet samlades in under 

2015 och har analyserats med hjälp av innehållsanalys, tematisering och nyckelord för att se 

mönster i hur mammorna uttalar sig om anknytningen till sin bebis. Mammornas uppfattningar 

var här i fokus och även deras tankar, känslor och erfarenheter när det kommer till detta ämne. 

Dessa mönster har delats in i tre teman; närhet, amning och att lyssna på bebisens signaler. 

Studien visade att mammorna uppfattar dessa tre teman som viktiga för bebisens utveckling 

under det första levnadsåret. Mammorna uppfattade att bandet mellan dem och deras bebis 

stärktes vid närhet, amning och att de lyssnade på bebisens signaler. Bebisen blev då lugnare 

och hade lättare att komma till ro.  
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1. Inledning 

Att bli mamma är en av de största upplevelser en kvinna kan vara med om. Att gå från 

att inte ha barn till att bli ansvarig för en annan individs liv kan ses som en av de viktig-

aste och även mest givande utmaningar i livet som kan ske. Det är även personlighets-

förändrande eftersom mamman går från att ha sig själv i fokus till att behöva ansvara för 

en bebis och sätta den i första hand. Den första tiden i en bebis liv är mamman ansvarig 

för dess överlevnad där närhet, värme och mat måste tillgodoses för bebisen. Det är en 

stor och omvälvande förändring i livet där mamman får möjlighet att följa och påverka 

utvecklingen hos en ny människa och i en väldigt lång tid kommer mamman att vara en 

av de viktigaste personer i sitt barns liv. Det första året utvecklas bebisen hela tiden och 

vad som fungerar den ena vecka kan ha ändrats den andra och här spelar anknytningen 

mellan mamma och bebis en viktig roll. Att lyckas fostra sitt barn till att bli en glad, 

självsäker och trygg individ är något som de flesta mammor med största sannolikhet 

strävar efter.  

Denna studie fokuserar på anknytningen mellan mamma och bebis ur mammors synvin-

kel då det finns lite forskning inom detta område. Det är en viktig fråga därför att om 

mammors uppfattning är att de känner osäkerhet på hur anknytningen till sin bebis sker 

på ett bra sätt kan BVC behöva ta ett större pedagogiskt ansvar och utbilda/informera 

mammor om hur anknytningen till sin bebis påverkar bebisens fortsatta fostran och ut-

veckling.  

Anknytningsteorins upphovsman John Bowlby (1907-1990) var en engelsk barnpsykia-

triker och psykoanalytiker och han var även den första forskaren inom området som 

beskrev anknytningsteorin som en pågående psykologisk närhet mellan människor 

(Bowlby 1958). Anknytningsteorin fokuserar på förhållandet mellan människor och 

speciellt mellan föräldrar och barn.  

Bowlby (1958) var intresserad av att förstå den oro och stress som barn upplever när de 

separeras från sina föräldrar. Bowlby menar på att ju tidigare en trygg bas formas mel-

lan mamma och bebis desto större betydelse kommer det att ha genom barnets liv. 
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I en kort sammanfattning innebär denna teori att människan föds med en evolutionsbio-

logiskt grundad genetisk förprogrammering för att under sitt första levnadsår knyta an 

känslomässigt till en eller ett par vårdare (Broberg 2000). Ändamålet med anknytningen 

är att underlätta för bebisen att utforska världen under rimligt säkra gränser (Broberg 

2000). Broberg hävdar att existensen av en trygg bas ger den frihet från ängslan som 

bebisen behöver för att med sin nyfikenhet kunna utforska världen.  

Även då det oftast finns fler vårdare till ett barn som exempelvis pappa, morföräldrar 

etc. så ligger fokus för denna studie på just mamma och bebis då det i många fall är 

mamman som spenderar mest tid med bebisen tidigt i bebisens liv. 

Med utgångspunkt från mammors uppfattningar analyseras om mamman tror sig kunna 

påverka sin bebis trygghet, fostran och utveckling med hjälp av anknytningen tidigt i 

bebisens liv.  

1.1 Problemområde 
Merparten av den forskning som finns angående anknytning är mellan barn och vårdare 

och även senare i barnets liv. Få studier finns som belyser hur mammor uppfattar an-

knytningen till sin bebis tidigt i bebisens liv. Därför behövs forskning med utgångs-

punkt i mammors uppfattningar när det kommer till anknytningen till sin bebis under 

det första levnadsåret. Behöver BVC ta ett större pedagogiskt ansvar när det gäller att 

informera och utbilda mammor om anknytningen och på vilket sätt det påverkar bebi-

sens fortsatta fostran och utveckling? 

1.2 Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka mammors uppfattningar om anknytningen till 

sin bebis under det första levnadsåret och på vilket sätt de tror sig ha betydelse för bebi-

sens fortsatta fostran och utveckling. 

1.3 Frågeställning 
Frågeställningarna för denna studie har varit: Hur skapas en positiv och trygg anknyt-

ning mellan mamma och bebis under det första levnadsåret och på vilket sätt har det 

betydelse för bebisens fortsatta fostran och utveckling ur mammors synvinkel? 

Vad säger tidigare forskning om en tidig anknytning mellan mamma och bebis och dess 

påverkan på bebisens utveckling? 
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1.4 Pedagogisk relevans 
Ordet pedagogik kan ha många olika betydelser i olika sammanhang och används ofta 

olika av olika personer. Pedagogik finns inte enbart inom utbildning och lärande utan 

kan även handla om påverkan och förändringsprocesser (Nilsson 2005). Pedagogik är 

en vetenskaplig disciplin där kunskap bildas om de processer genom vilka människan 

formas och förändras i olika sociala sammanhang (Nilsson 2005). Pedagogiska områden 

kan behandla aspekter som fostran, utbildning, undervisning, lärande och påverkanspro-

cesser (Nilsson 2005). Pedagogik och pedagogiska frågor som rör anknytningen mellan 

mamma och bebis är ett område av intresse hos människor men som kräver ytterligare 

forskning. Anledningarna kan vara många men oftast vill föräldrar ha kunskap om på 

vilket sätt anknytningen påverkar sin bebis utveckling.  

Pedagogiken har ett nära samband med träning (Marton & Booth 2000). Träning upp-

fyller det första av pedagogikens två kriterier vilket är att först ha ett avsiktligt mål med 

en förändring hos en annan och att sedan lyckas ingripa tills en förändring uppstår 

(Marton & Booth 2000). Pedagogik innebär att ha förmåga att inta den andras perspek-

tiv och att sedan ha förmåga att bedöma om prestationen är framgångsrik samt att däref-

ter kunna anpassa sin inblandning med en uppfattning om hur värdefullt det är i förhål-

lande till syftet (Marton & Booth 2000). Vuxna människor försöker att inta barnets per-

spektiv redan då det är nyfött. Vuxna försöker att se på världen såsom barnet ser på den 

och därefter anpassar vi vårt tal och beteende med exempelvis gester, bebisspråk och 

ögonkontakt (Marton & Booth 2000).  

I denna studie har fokus legat på pedagogikens påverkansprocesser och fost-

ran/utveckling där inriktningen har varit förhållandet mellan mamma och bebis. Hur 

uppfattar mamman anknytningen till sin bebis och på vilket sätt tror sig mamman att 

hon kan påverka bebisens fostran/utveckling med hjälp av anknytningen under bebisens 

första levnadsår?  
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2. Litteraturgenomgång 
Under denna rubrik presenteras tidigare forskning inom området anknytning. Mycket av 

den forskning som tagits del av har varit om anknytningsteorin som fokuserar på förhål-

landet mellan barn och vårdare. Här har syftet och frågeställningen för studien använts 

som utgångspunkt vid litteratursökning. Litteraturen har inriktat sig på artiklar och 

böcker inom detta ämne och även databassökningar har utförts för att se vilken tidigare 

forskning som finns.  

2.1 Tidigare forskning och teoretisk utgångspunkt 
Brodén (1999) skriver att det tidiga samspelet mellan föräldrar och barn är betydelse-

fullt för den framtida utvecklingen av både psykisk och fysisk hälsa. Spädbarnstiden är 

viktig då det är här som grunden läggs till vårt förhållningssätt till andra människor och 

även omvärlden (Brodén 1999). Beröring och närhet påverkar bebisens andning, att den 

blir lugn och jämn och därmed påverkas också förmågan att finna ro (Brodén 1999).  

Spädbarn behöver hudstimulans och beröring och oftast sker detta omedvetet när mam-

man ammar, byter blöja, bär på, nattar bebisen etc. Detta är något som bidrar till bebi-

sens mognad då beröring av huden stimulerar centrala nervsystemet (Brodén 1999). 

Mängden, kvaliteten och intensiteten i den tidiga hudkontakten tros ha betydelse för 

utvecklingen av vårt känsloliv och vår kontaktutveckling (Brodén 1999).  

Heimann (1999) menar på att det råder stor enighet bland barnpsykologer om att den 

tidiga ögonkontakten mellan bebisen och mamman har en stor betydelse för skapandet 

av en trygg och känslomässig relation dem emellan. Spädbarn som tittar bort mycket 

och undviker ögonkontakt med vuxna verkar ha mer sociala och psykiska problem som 

sexåringar (Heimann 1999). 

Ögonkontakten mellan mamma och bebis är av stor betydelse för det tidiga samspelet 

och genom ögonkontakten upplever mamman verklig närhet med sin bebis (Heimann 

1999). 

Redan under den andra levnadsmånaden sker en snabb utveckling av bebisens förmåga 

att använda synen i samspel med sin mamma och förmågan att ha långa stunder av di-

rekt ögonkontakt (Heimann 1999). Tidigare studier har gjort oss medvetna om hur vik-
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tigt och rikt det tidiga samspelet ansikte mot ansikte är och hur det påverkar bandet mel-

lan mamma och bebis (Heimann 1999). 

Heimann fortsätter att beskriva att imitation också kan hjälpa mammor att knyta an till 

sin bebis och avläsa signaler. “Samspelsimitation ger parterna en känsla av närhet, 

omedelbarhet och ömsesidighet, alla viktiga förutsättningar för att en stark känslomäss-

ig relation skall utvecklas” (Heimann 1999, sid.120).  

Med sin förmåga till imitation har spädbarnet redan från början av sitt liv möjlighet att 

ge sig in i en ömsesidig lek med sina föräldrar (Bauer 2007). Bauer fortsätter att besk-

riva denna lek som en kärleksrelation och den utgör även startpunkten för alla relationer 

mellan människor. De bästa medspelarna till bebisens imitation, spegelneuroner, är för-

äldrarna eftersom de på grund av sin upplevelse av barnets födelse har blivit “dopade” 

med oxytocin som ökar dess förmåga till anknytningen (Bauer 2007).  

Bauer (2007) hävdar att om mamman imiterar bebisen speglar bebisen tillbaka de signa-

ler som mamman sänder ut. Här får bebisen en medvetenhet som visar att han/hon har 

blivit sedd, vilket då stimulerar honom/henne till andra resonanshandlingar (Bauer 

2007). 

Genom att imitera tillhandahåller bebisen en möjlighet att få emotionell kontakt och att 

kunna utbyta signaler med sin omgivning och även lyckas utveckla en första grundläg-

gande känsla av att förstå och bli förstådd (Bauer 2007). 

En mamma med sin två eller tre veckor gamla bebis har ofta ett livligt socialt samspel 

med ansiktsuttryck, vokaliseringar och rörelser där en ömsesidig igenkänning byggs 

upp. Oftast anpassar sig mamman efter bebisens signaler men i ett lyckligt växande 

samarbete anpassar sig båda till varandra (Bowlby 2010). Bowlby (2010) menar på att 

en bebis anpassning är i början begränsad men saknas inte helt och får den växa i sin 

egen takt ger den resultat.   

Heimann (1999) menar på att en mamma som härmar sin bebis måste fokusera på bebi-

sen vilket innebär att bebisens behov och signaler fångas upp och mammor blir då mer 

följsamma och lyhörda gentemot sin bebis. Spädbarnets vilja att härma är en av de 

första sociala byggstenar som bebisen kan använda sig av (Heimann 1999). Här får be-

bisen en möjlighet att reagera på sociala samspelssignaler från sin mamma vilket är en 
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förmåga som gör att den nyfödda bebisen kan visa att den deltar i samspelet (Heimann 

1999).    

Heimann (1999) tar även upp i sitt kapitel att Jean Piaget, som var en av de främsta ut-

vecklingspsykologerna under detta århundrade, ansåg att imitationsprocessen var viktig 

för att förklara hur små bebisar tar in ny information från omvärlden.  

“Vad vi däremot kan säga är att imitation är ett beteende som dels ökar ögonkontakten 

mellan mor och barn och dels “tvingar” de båda aktörerna att fokusera på sin motpart i 

stället för på sitt eget beteende” (Heimann 1999, sid.120). 

Piaget studerade hur bebisar ser människor som objekt. En mamma som lämnar rummet 

och sedan återkommer till bebisens signaler är en bebis viktigaste objekt som han/hon 

fokuserar på först (Bell 1970). En bebis på runt åtta månader är kapabel att hitta sin 

mamma i en enkel kurragömma lek men kan ha svårigheter att hitta en enkelt undan-

gömd leksak (Bell 1970). Piaget hävdar att bebisar verkar vara mer utvecklade när det 

kommer till att följa en människa som objekt än något annat objekt (Bell 1970). Inter-

aktionen mellan mamma och bebis är mycket mer intressant för en bebis än exempelvis 

en leksak som objekt. Detta beror på att mamman svarar på bebisens signaler och stimu-

lerar många av bebisens idéer och teorier till en mycket högre grad än vad andra objekt 

gör, vilket gör det lättare för bebisen att förstå (Bell 1970). Därför utvecklas förhållan-

det mellan mamma och bebis snabbare än förhållandet till andra objekt. Hur bebisar 

upplever och följer ett objekt är dock beroende på kvalitén av anknytningen till mam-

man (Bell 1970). 

Om mammor är glada, ler och pratar mycket med sin bebis brukar bebisen svara med 

samma metod. Om mammor däremot är tysta och ser ledsna ut brukar bebisen också ha 

samma respons (Bretherton 1992). 

2.2 John Bowlby och anknytningsteorin 
Att bli förälder är en av de mest omvälvande upplevelser en person går igenom. Att 

lyckas fostra sin bebis så att den utvecklas till en frisk, lycklig och självständig individ 

är något som de flesta föräldrar vill uppnå. Föräldrabeteendet är alltså en huvudnyckel 

till nästa generations psykiska hälsa och föräldrar behöver därför skaffa all den kunskap 

de kan få om vilken påverkan anknytningen har för den sociala och psykologiska ut-

vecklingen hos deras barn (Bowlby 2010). 
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En bebis anknytningsbeteende aktiveras av exempelvis trötthet, smärta, hunger eller att 

mamman verkar oåtkomlig (Bowlby 2010). Det som kan ändra detta beteende är om 

mamman syns eller hörs och särskilt effektivt är en signal som visar att mamman mär-

ker bebisens närvaro (Bowlby 2010). Ibland kan bebisen också behövas röras vid eller 

omfamnas en längre stund för att veta att mamman finns där och skyddar. Om det finns 

en trygg anknytning mellan mamma och bebis råder glädje och trygghet (Bowlby 2010). 

Det finns även synsätt där föräldrarbeteendet liksom anknytningsbeteendet i viss grad är 

förprogrammerat (Bowlby 2010). Det betyder att ett spädbarns föräldrar upplever det 

som naturligt att exempelvis trösta sin bebis när den gråter, vagga bebisen, hålla den 

nära, skydda och mata den (Bowlby 2010). Bowlby hävdar att det spelar en stor roll hur 

föräldrarna har vuxit upp och blivit behandlade av sina föräldrar, oftast finns det likhet-

er med hur de behandlar sin egen bebis. 

”Ingen förälder kan utgöra en trygg bas för sitt växande barn om han inte intuitivt för-

står och respekterar barnets anknytningsbeteende och behandlar detta som den innebo-

ende och värdefulla del av den mänskliga naturen som jag anser att det är” (Bowlby 

2010, sid. 34). 

De flesta gånger faller det sig naturligt för föräldrar att vilja se sin bebis må bra socialt 

och känslomässigt och de flesta finner glädje och tillfredsställelse i detta umgänge med 

sin bebis (Bowlby 2010). Bowlby fortsätter med att ta upp vikten av att informera ny-

blivna föräldrar och unga människor om hur anknytningen till sin bebis sker på ett bra 

sätt. Här menar Bowlby på att det är viktigt att genom diskussion, inte instruktion, visa 

nyblivna föräldrar och unga människor hur omtänksamma föräldrar behandlar sina be-

bisar och på så sätt är chanserna större att de tar efter (Bowlby 2010). 

Under en bebis första månader uppvisar det respondenter som ingår i vad som senare 

blir anknytningsbeteenden men det organiserade mönstret utvecklas dock inte förrän 

under andra halvan av det första levnadsåret (Bowlby 2010). 

För att barnet ska växa upp med en bra självkänsla och våga utforska världen krävs det 

att mamman under det första levnadsåret är lättillgänglig, har lagt en trygg bas, är ly-

hörd inför sin bebis signaler och är kärleksfullt deltagande när den söker skydd och/eller 

tröst (Bowlby, 2010). Om inte detta sker och anknytningen har varit otrygg finns en risk 

för separationsångest och rädsla för att utforska världen (Bowlby 2010). 
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Bretherton (1992) tar i sin text upp att Bowlbys största upptäckt var att om en bebis ska 

växa upp mentalt stabil ska bebisen uppleva en varm närhet från sin mamma.  

Bowlby (1958) har gjort många jämförelser med djur när det kommer till just anknyt-

ningen mellan mamma och bebis. De flesta av hans undersökningar visar att både djur 

och människobebisar kallar på sin mamma nästan direkt efter födseln. Bowlby menar 

även på att om mamman många gånger har ignorerat sin bebis är det möjligt att barnet 

växer upp och blir osäkert och tvivlar på sin kompetens. Individer som däremot växer 

upp och blir självsäkra och litar på sin förmåga har ofta haft föräldrar som har gett när-

het, lyssnat och varit stöttande (Bowlby 1958).  

Bowlby (1958) hävdar att grunden till att växa upp mentalt stabil är att bebisen upplever 

en varm närhet till sin mamma. Han anser att anknytningen byggs upp successivt under 

det första levnadsåret och huvudmålet med den första relationen är att upprätthålla en 

närhet till mamman. Mamman ska ge trygghet och fungera som en trygg bas för bebi-

sens fortsatta upptäckt av världen runt omkring (Bowlby 1958). Enligt Bowlby är 

tryggheten primär och utgör en förutsättning för mänsklighetens överlevnad. 

2.3 Amningens betydelse för anknytningen 
Enligt Svensson och Nordgren (2002) har amningen många positiva effekter för både 

mamma och bebis där slutsatsen har dragits att amningens hormoner hjälper mamman 

att ställa in sig på bebisen och bebisens signaler. Svensson och Nordgren fortsätter att 

beskriva att även bebisens maghormoner påverkas när det suger på bröstet vilket gör att 

bebisen blir lugn av sugandet. Maghormonerna hjälper också bebisen att tillgodogöra 

sig näringen i bröstmjölken bättre. Amning är inte bara närhet utan även något som är 

nyttigt för bebisen (Svensson & Nordgren 2002). Bröstmjölkens sammansättning inne-

håller allt som en bebis behöver under det första levnadsåret. Det innehåller antikroppar 

som skyddar bebisen från infektioner och kan också förebygga gulsot som bebisen ofta 

kan få under de första levnadsdagarna (Svensson & Nordgren 2002). Det finns också 

forskning som tyder på att bröstmjölk kan minimera risken för astma och allergier 

(Svensson & Nordgren 2002). 

Svensson och Nordgren (2002) beskriver att många mammor tycker att amningen ger 

frihet. Det blir enklare att resa med bebisen, ge den mat på natten och bröstmjölken 
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finns alltid till hands utan bakterier och vid lagom temperatur. Det blir även billigare för 

mamman då bröstmjölken är gratis. 

Det finns också mammor som av olika anledningar väljer att inte amma sin bebis. I en 

artikel i DN beskrevs det just att mammor som väljer att inte amma skuldbeläggs på 

grund av den amningshets som idag råder (Hellquist 2015). Artikeln belyser att mam-

mor som av någon anledning har svårt att få till amningen och istället väljer att flask-

mata bebisen känner sig som värdelösa mammor då vården idag anser att mammor ska 

amma till varje pris (Hellquist 2015). Amningshetsen skuldbelägger kvinnor som inte 

ammar. Artikeln tog dock upp att amningen är något positivt och bra om den fungerar 

som den ska men att mammor som av någon anledning väljer att inte amma inte ska 

skuldbeläggas (Hellquist 2015).   

På de flesta sjukhus får idag mamman upp sin nyfödda bebis på bröstet direkt efter för-

lossningen. Här skapas första kontakten och ett band binds samman med bebisen och 

mamman då det finns en stark kraft i mötet hud mot hud (Olanders 2013). 

Att vårda sin bebis enligt kängurumetoden innebär att bebisen bärs hud mot hud av 

mamman direkt efter förlossningen. Kängurumetoden och hudkontakt har visat sig ha 

positiva effekter på anknytningen och även på amningen (Hedberg-Nyqvist 2006).  

Tidigare studier har också visat på att ju tidigare kängurumetoden och hudkontakt på-

börjas, desto större effekt har det på amningen (Hedberg-Nyqvist 2006). Forskning har 

visat att mammor tycker om kängurumetoden när de bekantat sig med den (Hedberg-

Nyqvist 2006). 

Olanders (2013) tar upp att hudkontakt gör att lugn och ro hormonet oxytocin sprids i 

kroppen hos både mamma och bebis där det ökar tillit. Mammans hjärtslag och andning 

hjälper bebisen att hitta sin egen rytm. Forskning har visat att hudkontakt redan på BB 

påverkar samspelet mellan bebis och mamma ett helt år senare och påverkar också am-

ningen (Olanders 2013). 

Även då tidigare forskning visar på hur viktigt det är med närhet och amning för bebi-

sens anknytning och utveckling finns det även forskning som råder föräldrar att låta 

bebisen sova i egen säng för säkerhetsrisk. Socialstyrelsen kom ut med nya råd där de 

rekommenderar att bebisar under tre månader sover säkrast i egen säng för att minska 

risken för plötslig spädbarnsdöd (Gunther 2014). Göran Wennergren som är professor i 
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pediatrik vid Göteborgs Universitet anser att det är viktigt att informera föräldrar om 

riskerna med samsovning. Han anser att det är viktigt att ha bebisen så säkert som möj-

ligt där föräldrarna måste vara lyhörda för situationen (Gunther 2014). Eva-Lotta 

Funkquist som är barnmorska vid Akademiska sjukhuset och lektor vid specialistsjuk-

sköterskeutbildningen vid Uppsala universitet anser dock att rådet om att bebisen ska 

sova i egen säng saknar tillräckligt med forskning för att stödja det (Gunther 2014).   
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3. Metod 
En kvalitativ metod tittar på hur människor tänker, resonerar, uppfattar och reagerar 

jämfört med en kvantitativ metod, vilket passar för denna studie. En kvalitativ intervju 

är ofta mer ostrukturerad än en kvantitativ intervju just för att få kunskap om vad inter-

vjupersonen upplever vara relevant och viktigt (Bryman 2011). 

Genom att välja en kvalitativ metod med fenomenografi som metodansats har fokus 

legat på mammors uppfattningar, känslor, erfarenheter och tankar om detta fenomen. 

Valet av metod stärker syftet med studien då intresset inte låg på att få rätta svar eller 

lösningar utan mer på att få en djupare förståelse om vad mammor uppfattar är viktigt 

när det kommer till anknytningen till sin bebis och på vilket sätt de tror att det kommer 

påverka bebisens fostran och utveckling under det första levnadsåret. 

3.1 Fenomenografin 
Ference Marton utvecklade fenomenografin som har fått stort genomslag inom den 

svenska pedagogiska forskningen (Englund 2004). Fenomenografin är en metodansats 

för viss form av kvalitativ analys som används främst inom pedagogiken. Med fenome-

nografin som metodansats intresserar sig forskaren för att förstå olika uppfattningar av 

fenomen i den levda världen (Kroksmark 2007). Det är inte en fråga om något är sant 

eller falskt, rätt eller fel utan vad individen uppfattar som sant eller falskt, rätt eller fel 

(Kroksmark 2007). Fenomenografin intresserar sig för vad människan uppfattar och hur 

uppfattningen är beskaffad vilket menas att när människan uppfattar något känner, tän-

ker, handlar och uppfattar hon detta subjektivt (Kroksmark 2007).    

Under insamlingen av data vill forskaren belysa de studerade personernas sätt att upp-

fatta fenomenet i fråga (Marton & Booth 2000). När data samlas in har forskaren ofta en 

klar bild av forskningens mål men som sedan brukar förändras och få en ny struktur 

allteftersom analysen framträder (Marton & Booth 2000). 

Fenomenografins syfte är att avslöja kvalitativt skilda sätt att uppfatta olika fenomen 

och det är forskarens sätt att uppfatta variationen i andra människors sätt att uppfatta 

någonting (Marton & Booth 2000).  



13 

Den kvalitativa metodansatsen som använts i denna studie har varit fenomenografin 

som syftar till att beskriva olika uppfattningar och fenomen hos människor. Fenomeno-

grafin är en ansats för att formulera, identifiera och hantera vissa typer av forsknings-

frågor som är relevanta för lärande och förståelse i en pedagogisk miljö (Marton & 

Booth 2000). 

Det är individens olika uppfattningar av olika fenomen som bildar grunden för fenome-

nografins kunskaps och inlärningssyn (Kroksmark 2007). 

3.2 Avgränsningar 
I samband med denna studie har olika avgränsningar varit nödvändiga för att området 

inte skulle bli för brett och tiden räcka till. Denna studie har avgränsats till mammors 

uppfattningar om anknytningen till sin bebis under det första levnadsåret. För studien 

har det valts att utföra ett antal färre men djupare intervjuer. Det ansågs mest lämpligt 

att inrikta och avgränsa området för att kunna lägga större fokus på dessa aspekter. 

3.3 Urval 
BVC står för barnavårdscentral och är en gratis mottagning för föräldrar att ta sin bebis 

till när de kommit hem från BB. Där följer en barnsjuksköterska upp bebisens utveckl-

ing fram till skolåldern. Föräldrar kan vända sig hit om de behöver råd och stöd angå-

ende sin bebis. Ett flertal BVC mottagningar kontaktades varav en mottagning hörde av 

sig och sa att tre mammor från en mammagrupp var intresserade och kunde tänka sig att 

deltaga i studien. Mammorna kontaktades och en tid bokades in som passade mam-

morna att utföra dessa intervjuer. Intervjuerna ägde rum i samma stad så att det inte blev 

för långt bort vilket då kan ses som ett bekvämlighetsurval. Intervjuerna ägde rum en 

och en i en ostörd lokal på en BVC-mottagning. Fokus inför intervjuerna var på dessa 

tre mammors uppfattningar om vad de anser att anknytningen har för betydelse för bebi-

sen under det första levnadsåret och på vilket sätt de tror sig påverka bebisens fostran 

och utveckling. 

3.4 Material 
Intervjuerna har både spelats in och anteckningar har förts för att få ut mer information 

och det blir även lättare att sammanställa data efter. Anteckningar kan vara bra då det 

blir naturliga pauser i intervjun och en kombination av dessa två metoder var mest läm-

pad till denna studies syfte.  
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3.5 Förberedelser inför intervjuerna 
Intervjuerna har varit semistrukturerade med öppna svar. Detta för att intresset var riktat 

mot den intervjuades ståndpunkter och att intervjun kunde röra sig i olika riktningar, 

vilket ger kunskap om vad intervjupersonen upplever vara relevant och viktigt (Bryman 

2011). Intervju är en bra metod när människors uppfattningar ligger i fokus. Det är vik-

tigt att lägga ner mycket tid runt omkring själva intervjun som förberedelser med frå-

gorna och upplägget för att få ut så mycket information som möjligt.  

Intervju som metod har många bra fördelar och möjligheter. Det bildas en annan typ av 

kontakt med informanten än om enkäter skickas ut, där tolkningen sker på ett annat sätt 

och även avläsning av kroppsspråk. Något som kan vara negativt med intervju som me-

tod är att det kan ta lite tid att sammanställa data. Det är även viktigt att intervjun sker 

på en plats med god och trevlig miljö för att få informanten att känna sig bekväm och 

avslappnad. Det är också viktigt att informanten vet att intervjun är frivillig och kan 

avbrytas närsomhelst och att personuppgifterna kommer behandlas med försiktighet och 

bara användas som information för denna intervju och inte kommer föras vidare.  

Intervjuerna har analyserats upprepade gånger med hjälp av nyckelord och teman. För 

att stärka trovärdigheten används citat i resultatdelen. Avdelningschefen på BVC-

mottagningen tillfrågades om tillstånd att genomföra studien. Alla tre mammor informe-

rades muntligt före intervjuerna. 

3.6 Etiska riktlinjer 
De forskningsetiska principerna som har varit styrande och som beskrivs i vetenskaps-

rådet och som använts under dessa intervjuer är: 

Informationskravet som handlar om att forskaren ska informera de berörda om forsk-

ningsuppgiftens syfte.  

Samtyckeskravet som betyder att deltagarna i en undersökning har rätt att själva be-

stämma över sin medverkan. De kan alltid dra sig ur. 

Konfidentialitetskravet som handlar om att deltagarna i en undersökning ska behandlas 

med konfidentialitet och personuppgifter ska förvaras för att obehöriga inte ska kunna ta 

del av dem.  
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Nyttjandekravet som handlar om att uppgifterna som samlats in endast får användas för 

forskningsändamål (Codex 2014). 

Denna studie har utgått från de forskningsetiska principer inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning som finns utgivna av Vetenskapsrådet (Codex 2014). 

Därför informerades mammorna om att deras medverkan var frivillig och att det endast 

var för denna studie som det insamlade materialet skulle användas. Det var viktigt att 

mammorna kände sig trygga och bekväma med att medverka och att de säkert kunde lita 

på att deras anonymitet och integritet skulle värnas om. Medverkan vid dessa intervjuer 

var helt frivillig och de informerades om att de fick avbryta precis när de ville. 

3.7 Genomförande av intervjuerna  
Innan intervjuerna ställdes lite frågor till mammorna som handlade om dem själva. Hur 

gamla de är, hur många barn de har, utbildning, civil status etc. Detta för att bättre förstå 

variationen av innebörder i de uttryckta uppfattningarna. Det pedagogiska perspektivet 

har här varit mammornas anknytning till sin bebis och på vilket sätt det kan påverka 

bebisens fostran och utveckling. Pedagogiken är koncentrerad till studiet av exempelvis 

lärande, påverkansprocesser, barnuppfostran och alla tillhörande fenomen (Marton & 

Booth 2000).   

Intresset låg på att höra mammorna prata om ämnet snarare än att det var viktigt att 

hinna igenom alla frågor. Deras uppfattningar, tankar och synsätt var här i fokus. 

Intervjuerna utgick från en intervjuguide som bestod av fem frågor samt att följdfrågor-

ställdes. Dessa följdfrågor bestod mestadels av: Kan du utveckla lite mer? Hur menar du 

nu? Kan du beskriva mer detaljerat? Detta för att få en djupare förståelse och mer in-

formation från dessa mammor.  

Anledningen till att det bara fanns fem huvudfrågor är för att mammorna själva skulle få 

en chans att utveckla och prata fritt om detta ämne. Istället för att det skulle bli en “stel” 

intervju med ett långt intervjuformulär låg fokus på mammornas uppfattningar. Intresset 

låg på att ha färre men djupare intervjuer.  

Se bilaga för intervjuguiden i sin helhet.  

 

Intervjuerna styrdes inte mycket utan mammorna fick prata fritt och kunde ibland glida 

iväg på sidospår, vilket enbart sågs som positivt och intressant då det kunde komma upp 
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saker som från början inte tänkts på. 

Samtliga fem huvudfrågor ställdes till alla tre mammor. Följdfrågorna skiljde sig en 

aning. De fick svara hur länge de ville på varje fråga. Vid intervjuns slut fick de alla 

frågan om de ville tillägga något. Intervjun med mamma 1 pågick i 40 minuter. Inter-

vjun med mamma 2 pågick i 15 minuter och intervjun med mamma 3 pågick i 25 minu-

ter. Den stora skillnaden i tid beror på att mamma 1 valde att lägga till saker efter att 

alla frågorna hade ställts medan mamma 2 och 3 inte gjorde det till samma grad. Första 

mammans intervju förlängdes då med 25 minuter jämfört med mamma 2. 

Alla tre mammor var trevliga, positiva och hjälpsamma. Upplevelsen var att de svarade 

ärligt på alla frågor och att de tyckte det var roligt att prata om anknytningen till sina 

bebisar. 

Intervjuerna spelades in och vetskapen om att bli inspelad kan påverka hur personen 

svarar på frågor. Anteckningar fördes samtidigt under intervjuerna för att inga detaljer 

skulle missas. 

Som intervjuare var det viktigt att inte ställa ledande frågor utan att hålla en låg profil 

och låta mammorna prata fritt utan att avbryta eller störa deras tankegång.  

3.8 Innehållsanalys och tematisering 
Materialet som består av inspelningar och anteckningar från tre intervjuer analyserades 

med hjälp av innehållsanalys och tematisering. Det innebär att det söktes, efter fråge-

ställningarna, relevanta mönster i materialet. Ett mönster kan till exempel vara att samt-

liga som intervjuas berättar att närhet och amning spelar en stor roll för anknytningen 

till deras bebis. De återkommande mönstren som kom upp har kategoriserats under tre 

teman: Närhet, amning och bebisens signaler. 

De tre temana är också undersökningens analysenheter. Dessa tre teman flyter också in i 

varandra och återspeglar anknytningen mellan mamma och bebis. 

Dessa tre teman har sedan kopplats till annan forskning (främst Bowlby) för att finna 

samband och få en djupare förståelse om vad dessa begrepp har för betydelse för an-

knytningen mellan mamma och bebis. 
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4. Resultat 
I detta kapitel beskrivs resultatet från intervjuerna. Som tidigare nämnts framkom det 

under intervjuerna med mammorna att närhet, amning och signaler var viktiga aspekter 

för anknytningen till sin bebis. Nedan finns en tabell som summerar dessa tre teman. 

Tabell 1. Mammornas svar av studiens tre teman 

Närhet Amning Signaler 

Samhörighet mellan mamma 

och bebis. Anknytningen 

stärks. 

Mamma känner sig viktig 

och behövd. Bra för bebisen. 

Genom att lyssna på bebi-

sens signaler lär sig mam-

man att knyta an och lära 

känna sin bebis. 

 

Innan de tre intervjuerna småpratades det med dessa mammor där frågor om deras ålder, 

civil status, hur många barn de har m.m. togs upp. Detta för att först och främst skapa en 

god relation och visa intresse men även för att se om deras uppfattningar och synsätt 

skiljde sig åt. Alla tre mammor var förstagångsmammor och hade ett barn var. Deras 

barn var ungefär i samma ålder där alla var knappt ett år då de var från en mammagrupp 

genom BVC. Något som var intressant var att trots då de skiljde sig i ålder och att två 

mammor var gifta medan en mamma var separerad delade de nästan samma typ av upp-

fattning om vad de ansåg var viktigt när det kommer till anknytningen till sin bebis och 

dess troliga påverkan på utvecklingen. På frågan om mammorna tror att en bra och 

trygg bas kan formas under bebisens första levnadsår svarade de alla att de tror det. 

Mammorna uppfattade att anknytningen till sin bebis under det första levnadsåret hade 

stor betydelse för bebisens fostran och utveckling. På frågan om vad mammorna tror att 

anknytningen kommer att ha för betydelse för bebisens utveckling under det första lev-

nadsåret svarade de att själva grunden borde läggas tidigt i bebisens liv då det sedan 

kommer forma hur denna individ kommer att bli som vuxen. Mammorna trodde att det 

här är ett ämne som upplevs annorlunda av många människor då vi alla har våra egna 

erfarenheter och uppfattningar om vad som skapar en trygg anknytning till sin bebis.  
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4.1 Närhet 
På frågan om vad mamman känner är viktigt för att skapa en god relation och anknyt-

ning med sin bebis svarade alla tre mammor närhet och kärlek. Mammorna ansåg att vid 

bärning av bebisen hud mot hud stärks bandet mellan mamma och bebis och anknyt-

ningen blir på så sätt bättre. Här tog de två yngre mammorna upp att de bär på bebisen 

mycket och även delar säng med honom/henne.  

… “jag tror inte att man kan skämma bort sin lilla bebis med för mycket närhet och 

kärlek, det är något som faller sig naturligt som mamma.”  

… ”man har mer koll på bebisen om man samsover, man kan lyssna på andningen och 

så.” 

”Jag springer så fort jag hör ett pip från min bebis… och även om jag inte hör något så 

kollar jag att han andas och så.” 

“Närhet mellan mig och min bebis tror jag skapar en bra och trygg anknytning oss 

emellan där min bebis känner sig trygg och älskad… Därför försöker jag att ha bebisen 

nära och bära honom mycket, jag tror att det kommer påverka hans utveckling posi-

tivt.” 

”När man har blivit mamma är man orolig konstant… gråter bebisen oroar man sig 

och gråter den inte så tror man något är fel”. 

”Jag gillar att ha mitt barn nära… det finns inget mysigare än det.” 

Den äldre mamman ansåg dock här att det var viktigt för bebisen att sova i egen säng 

för att bebisen inte ska vänja sig att sova med mamma. Här tyckte den äldre mamman 

att det var helt okej att använda sig av “femminutersmetoden”, vilket är något som an-

vänds när bebisen ska sova i egen säng. Hon ansåg att det var säkrast för bebisen att 

sova i egen säng och menade på att hon också fick bättre sömn. Den äldre mamman 

tyckte att det var okej att låta bebisen skrika och gråta i fem minuter vid läggdags me-

dan de två yngre mammorna ansåg att denna metod är gammaldags och något som de 

absolut inte skulle använda sig av. De ansåg att det är bra för bebisen att sova nära så att 

den känner sig trygg och säker. De ansåg att om en liten bebis gråter och är ledsen bety-

der det något, den är för liten för att provocera eller bara kräva uppmärksamhet. 
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… ”jag skulle aldrig kunna lyssna en längre stund på min gråtande bebis då det gör för 

ont i mitt mammahjärta.”  

”Jag plockar upp min bebis nästan direkt när jag hör henne gråta och känner att det är 

något som kommer naturligt som mamma, att vilja hjälpa och trösta sitt barn.”  

”Det är viktigt att bebisen lär sig att somna själv och inser att det inte är någon fara att 

somna och sova ensam. Ju tidigare man vänjer dem desto lättare blir det.” 

”Visst gör det ont att lyssna på sin bebis när den gråter ehh… men det är ju inget far-

ligt i alla fall.” 

”Det är bra att ha rutiner tidigt i barnets liv tror jag…” 

”Närheten är något som jag som mamma också behöver, för att knyta an till min dot-

ter.” 

4.2 Amning 
På frågan om vad mammorna tror skapar en trygg bas och anknytning för sin bebis sva-

rade två mammor amning. Alla tre mammor hade eller har ammat sina bebisar och de 

ansåg att detta också var något som stärkte bandet och anknytningen till bebisen. Detta 

kopplade de också till närheten med sin bebis då de ansåg att amningsstunden var något 

mysigt och viktigt för anknytningen. Här tog en mamma även upp att hon kände sig 

viktig och behövd när hon ammade sin bebis vilket gjorde att hennes självförtroende 

stärktes och även bandet till bebisen. Alla tre mammor ansåg att det var nyttigt för bebi-

sen med bröstmjölk då immunförsvaret stärks och antikroppar från mamman förs över. 

… ”Amningen är något positivt för både mig och bebis och det är även en mysig 

stund.” 

”Det kändes tryggt att man fick hjälp på BB med amningen… jag tror det är viktigt att 

nyblivna förstagångsmammor får stöd direkt på sjukhuset, så att man känner sig säker 

när man kommer hem.” 

”Det känns bra att BVC finns när man kommit hem… dit ringde jag ett antal gånger för 

att fråga om råd och så…” 

En mamma tog även upp att hon tyckte det var bekvämt att amma då hon inte behövde 

oroa sig för flaskor, sterilisering etc. utan alltid hade med sig barnets mat väl förpackat. 
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Samma mamma tyckte också att det var ekonomiskt bättre att amma än att behöva 

spendera pengar på att köpa ersättning till sin bebis. 

”Varför spendera en massa pengar på ersättning… jag har ju gratis mat till bebisen i 

mina bröst.” 

“Det är nyttigt för bebisen med bröstmjölk då jag har hört att antikroppar förs över 

från mamman… ehh och det är tydligen bra för bebisens immunförsvar också.” 

”Jag tycker friheten med att amma överväger allt annat, sen är det ju även bra för bar-

net.” 

”Visst blev man lite pressad av barnmorskor och så på sjukhuset att man ska amma… 

men jag tycker det var värt det nu när det fungerar så bra.” 

”… jag tänker definitivt amma igen om jag får ett till barn.” 

”Det är skönt att ha BVC att gå till och kunna ringa för råd, både när det gäller amning 

och andra frågor man har runt sin bebis.” 

”Jag har också hört att det motverkar kolik… att bröstmjölken typ fungerar som laxe-

rande.” 

”Hahaha… min man känner sig verkligen utanför när jag ammar vår bebis… man kän-

ner sig verkligen viktig… att man liksom är den person som ger bebisen all den näring 

som den behöver, det tycker jag är coolt.” 

De alla tyckte att friheten med att amma övervägde att ge flaska då de ansåg att det är 

smidigt och lätt att ge sin bebis mat. Två av mammorna påpekade också att det råder 

olika synpunkter och åsikter inom detta ämne och att de träffat på många andra mam-

mor som tycker helt olika där vissa föredrar exempelvis flaskmatning då de anser att det 

ger mer frihet för mamman. En mamma påpekade även att det såklart är upp till varje 

mamma vad hon väljer att göra och att det är viktigt att hon inte känner sig pressad utan 

gör det som fungerar bäst för sig och sin bebis.   

4.3 Signaler 
På frågan om vad mammorna anser är viktigt för anknytningen mellan sig och sin bebis 

svarade två mammor att vara lyhörd inför sin bebis signaler. Här ansåg de två yngre 

mammorna att det var väldigt viktigt för anknytningen till sin bebis att lyssna på signa-



21 

lerna som den ger ut. Den äldre mamman tyckte också att detta var viktigt men inte när 

det kom till sovdags utan tyckte då att bebisen kunde gråta lite för att vänja sig att sova 

själv.  

”Att lyssna på barnets signaler tycker jag är jätteviktigt, det är då man lär sig att förstå 

vad sin lilla bebis vill.” 

”… jag skulle aldrig kunna ignorera min bebis som andra mammor kan göra… ibland 

ser man hur mammor går med sin mobil och knappar och inte alls tittar på sin lilla som 

försöker få uppmärksamhet i vagnen, hemskt.” 

”I början tog det ett tag att förstå vad hon ville, man fattade liksom inte och försökte 

med allt… men sen så lärde jag mig mer och mer att förstå hennes signaler.” 

”Jag älskar att gulla med min lilla solstråle och lära mig förstå alla signaler mer och 

mer… det finns typ inget bättre.” 

”Ibland när hon skriker och skriker och inget man gör hjälper… då kan man verkligen 

känna sig som en värdelös mamma men jag antar att det säkert är så för alla.” 

 

De alla ansåg att om bebisen är ledsen är det viktigt att pröva sig fram för att försöka 

förstå varför bebisen gråter. Här ansåg mammorna att bebisen ofta blir lugn om den får 

närhet. Om inte det fungerade provade mammorna att amma sin bebis eller att byta 

blöja. Oftast löste de då bebisens ledsamhet och gråt.  

Alla tre mammor tyckte även att det är viktigt att ge ut rätt signaler till bebisen. Att le 

och titta på sin bebis brukar medföra att bebisen imiterar mamman och ler tillbaka. 

”Det är så skoj och mysigt att le mot sin bebis och se bebisen le tillbaka… det gör att 

man smälter.” 

”Jag tror att om man ger ut rätt signaler till sin bebis och är glad så snappar bebisen 

upp det och blir också glad.” 

”Jag märker att om jag blir uppstressad av något så verkar min bebis känna av det… 

ofta så börjar han gråta eller skrika.” 

Om mamman känner sig glad och trygg ansåg de att bebisen även blev glad och trygg 

och det skapade ett bra band mellan mamma och bebis. Mammorna tog också upp att 
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ögonkontakt är något som är viktigt för anknytningen och att avläsa bebisens signaler. 

Alla tre mammors uppfattning var att det var viktigt att lyckas ha en bra anknytning till 

sin bebis under det första levnadsåret för då kommer det att påverka bebisens fostran 

och utveckling positivt. Här menade en mamma på att det är viktigt och ge bebisen när-

het, kärlek och att lyssna på dess signaler då hon trodde att det kommer bygga en trygg 

bas för bebisens framtid där den kommer bli en glad och trygg individ med bra självför-

troende. 

“Jag tror att bebisen har större chans att växa upp till en glad och trygg individ om 

anknytningen till mamma har varit positiv tidigt i barnets liv, jag har hört någonstans 

att det är under de första fyra åren som man lägger själva grunden till barnets utveckl-

ing och där man formar dem.” 

“Genom ögonkontakt lär jag mig att bättre förstå min bebis och vad den vill… Det blir 

lättare att läsa av signalerna.” 

“Jag tror att min bebis fortsatta utveckling kommer att vara positiv där hon kommer 

växa upp med en trygghet och självsäkerhet om anknytningen till mig har varit bra och 

trygg med mycket kärlek och närhet.” 

”Man kan inte ge sin bebis för mycket kärlek, det går helt enkelt inte.” 

”… det är kärlek att se sin lilla pärla vara glad… det finns liksom inget som är så 

stort.” 

”Jag tror att om man bara andas och försöker att behålla lugnet, vilket är lättare sagt 

än gjort många gånger, så tror jag faktiskt att bebisen känner av det och också blir 

lugn.” 

”Jag anser att det viktigaste man kan göra som mamma tidigt i bebisens liv är att vara 

lyhörd inför bebisens signaler… och såklart ge massa med kärlek.” 

”Att ge närhet och kärlek tillsammans med att amma och vara uppmärksam på signaler 

tror jag är ett vinnande koncept som mamma.” 

”Amning och närhet hör på något sätt ihop, jag tror att man ska försöka att ha bebisen 

så nära som möjligt så mycket som möjligt… speciellt när den är så liten.” 
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5. Diskussion 
I detta kapitel diskuteras resultatet av mammornas uppfattningar om anknytningen till 

sin bebis under det första levnadsåret.  

Syftet med denna studie var att undersöka mammors uppfattningar om anknytningen till 

sin bebis under det första levnadsåret och på vilket sätt de tror sig ha betydelse för bebi-

sens fortsatta fostran och utveckling. Både forskningen och mammornas uppfattning 

visar på hur viktigt det är med just närhet, amning och att vara lyhörd inför bebisens 

signaler. Mammorna och forskningen antyder att en trygg anknytning mellan mamma 

och bebis har en positiv effekt på bebisens utveckling där de blir trygga, självständiga 

individer. Denna studie tyder på att BVC idag tar ett pedagogiskt ansvar när det kom-

mer till att informera mammor om vikten av anknytning och dess påverkan på bebisens 

utveckling. Det krävs dock en hel del ytterligare forskning inom detta ämne innan det 

går att dra slutsatser med någon hög grad av tillförlitlighet. 

Som tidigare nämnts finns det tre teman som mammorna uppfattar var viktiga när det 

kommer till anknytningen till sin bebis under det första levnadsåret. Dessa punkter tas 

upp under resultatdiskussion och kopplas till tidigare forskning, främst från Bowlby.  

 

5.1 Resultatdiskussion 
Något som alla tre mammor var ense om när det kommer till vikten av anknytningen till 

sin bebis var närhet. De trodde här att bebisen blir trygg av att ha mamma nära och kän-

ner sig älskad och säker. Detta lägger sedan grunden för en positiv fostran och utveckl-

ing för bebisen.  

Tidigare forskning inom detta ämne stödjer mammornas uppfattning om just närhet och 

anknytning. Här kan det kopplas till Bowlby som beskriver att det är viktigt med en 

trygg bas där mamman är lyhörd inför bebisens signaler för att växa upp med en bra 

självkänsla och våga utforska världen (Bowlby 2010). Närhet mellan mamma och bebis 

skapar ett tryggt band som sedan lägger grunden för bebisens fostran och utveckling. 

Mammorna tog även upp att detta var något som faller sig naturligt som mamma, att 

vilja ge sin bebis närhet och kärlek. 
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Detta kan också kopplas till Bowlby (2010) som hävdar att det ofta faller sig naturligt 

att vilja ge sin bebis närhet och kärlek och ofta händer det automatiskt när matning, 

blöjbyte eller bärning av bebis sker.  

Mammornas resonemang när det kom till samsovning med sin bebis skiljde sig åt då 

den äldre mamman ansåg att bebisen skulle lära sig sova ensam. Detta kan exempelvis 

bero på åldersskillnaden mellan mammorna, vad de själva har upplevt eller har för kun-

skap och uppfattning inom området. Två mammor tycker att det känns säkrare att sova 

nära bebisen för att kunna höra andningen etc. som kom upp under intervjuerna, medan 

en mamma anser att det är säkrare för bebisen att sova i egen säng.  Detta kan också 

kopplas till tidigare forskning där just denna aspekt tas upp. I artikeln från DN som togs 

upp under rubrik 2.3 har det visat sig att bebisar under tre månader sover säkrast i egen 

säng där det är viktigt att föräldrarna är lyhörda inför bebisens signaler (Gunther 2014). 

Det krävs dock ytterligare forskning inom detta område innan några ytterligare slutsat-

ser med någon hög grad av tillförlitlighet kan dras.  

 

Alla tre mammor som intervjuades hade eller har ammat sin bebis och ansåg detta som 

en positiv aspekt då det stärkte bandet dem emellan. Mammornas uppfattning var att 

amningen inte bara var något bra för bebisen utan även för dem själva då de kände sig 

viktiga och behövda. De ansåg att amningen var något naturligt. Att vara hud mot hud 

med sin bebis uppfattar mammorna som mysigt och något som stärker anknytningen till 

sin bebis vilket även forskning tyder på (Olanders 2013).  

Både tidigare forskning (Svensson & Nordgren 2002) och mammornas uppfattning var 

att amningen är något positivt, både när det kommer till bebisen men även för mamman. 

Här menade mammorna på att det stärkte bandet till sin bebis och de kände sig viktiga 

och behövda vilket ökade deras självförtroende som mammor.  

Detta kan kopplas till Svensson och Nordgren (2002) som också hävdar att amning både 

är nyttigt för bebisen då det hjälper att stärka immunförsvaret då antikroppar förs över 

från mamman och det är också något som stärker anknytningen mellan mamma och 

bebis.  

Även då denna studie visade att dessa tre mammor anser att närhet, amning och signaler 

är viktiga aspekter för anknytningen till sin bebis finns det självklart andra sidor som 
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kan diskuteras. Ett exempel på detta kan vara att många mammor idag väljer att inte 

amma sina bebisar av en rad olika anledningar. Några av dessa anledningar kan vara att 

bebisen inte vill ta bröstet eller att mamman inte vill känna sig låst utan kunna över-

lämna matandet till någon annan. Som togs upp under rubrik 2.3 skrevs det i en artikel i 

DN att det är viktigt att mammor som väljer att inte amma inte skuldbeläggs. Mammor 

ska stöttas i sina uppfattningar där de känner sig bekväma med det val som de tar 

(Hellquist 2015). Detta kom även upp under intervjuerna där en mamma påpekade att 

det är upp till varje mamma vad hon väljer att göra och att det är viktigt att inte känna 

press utan välja det som fungerar bäst för sig och sin bebis. En mamma som intervjua-

des tog även upp att hon blev lite pressad av vården att amma men att det sedan var värt 

det för henne då amningen kom igång bra och upplevdes som något positivt.   

 

Alla tre mammor som intervjuades pratade om vikten av att lyssna på sin bebis signaler. 

Att vara lyhörd och även ge ut rätt signaler till sin bebis var något som mammorna upp-

fattade som viktigt när det kommer till anknytningen. 

Detta kan då kopplas till tidigare forskning där exempelvis Piaget tar upp aspekter som 

att om mamman svarar på bebisens signaler stimulerar hon bebisens teorier och idéer 

vilket gör att bebisen lär sig snabbare (Bell 1970).  

En mamma som intervjuades tog här upp att om hon ler mot sitt spädbarn ler det till-

baka. Hon menade på att om hon gav ut rätt signaler som förälder snappar bebisen upp 

det och blir också lugn och glad. Även om dessa tre mammor anser att signaler är vik-

tiga för anknytningen och för bebisens utveckling ser vi idag mammor som är mer upp-

tagna av sina telefoner och sociala medier än sina bebisar och dess signaler. Detta var 

även något som en mamma tog upp under intervjun där hon påpekade sitt missnöje och 

ansåg att bebisen och dess signaler alltid ska komma först.   

Tidigare forskning, främst Heimann (1999), visar också på vikten av att läsa av bebisens 

signaler, ha ögonkontakt och vara närvarande som mamma. Här krävs det att mamman 

är lättillgänglig och lyhörd inför sin bebis där bebisen får sina behov mötta. Om mam-

man misslyckas med att lyssna och vara lyhörd inför sin bebis signaler finns det en risk 

för separationsångest och rädsla att våga lita på sin förmåga och utforska världen (Hei-

mann 1999). 
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Alla tre mammor pratade mycket om vikten att lära känna sin bebis tidigt och att kunna 

läsa av signaler. De ansåg att det stärker anknytningen till sin bebis om mamman lär sig 

avläsa signaler och på så sätt förstå sitt spädbarn bättre. Forskning stärker mammornas 

uppfattningar om att bebisen känner sig sedd och lär sig att våga lita på sin förmåga och 

göra sig förstådd med hjälp av signaler (Bauer 2007).  
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6. Sammanfattning och slutsats 
Att använda en kvalitativ metod med fenomenografi som metodansats för denna uppsats 

ansågs som mest lämpad då denna studies syfte var att undersöka mammornas uppfatt-

ningar inom detta ämne.  

Det pedagogiska perspektivet i denna studie har haft utgångspunkt i förhållningssättet 

mellan mamma och bebis där inriktningen varit fostran och påverkansprocesser, om 

mamman kan skapa en trygg och positiv grund för sin bebis under det första levnadsåret 

och på vilket sätt de tror sig påverka bebisens fortsatta fostran och utveckling. Då stu-

dien handlar om mammors syn på anknytningen till sin bebis och hur det kan påverka 

bebisens fostran och utveckling anses denna studie ha god pedagogisk relevans. 

Det som framkom från studien var att mammorna uppfattade att de kände sig säkra i 

mammarollen och hur de knyter an till sin bebis på ett bra sätt och hur de trodde att det 

kommer påverka bebisens fostran och utveckling. Här ansåg de alla att bebisen kommer 

att växa upp till en självsäker och trygg individ om anknytningen har varit trygg och 

positiv till sin mamma. Detta kan även kopplas till tidigare forskning där Bowlby häv-

dar att föräldrabeteendet är av vikt för nästa generations psykiska hälsa och det är därför 

viktigt att skaffa kunskap om vilken påverkan anknytningen har för den sociala och 

psykiska utvecklingen (Bowlby 2010). Det har varit intressant att ta del av den litteratur 

som finns inom detta ämne och främst Bowlbys forskning om anknytningsteorin då det 

kändes relevant för denna studies syfte.  

Om mammornas uppfattning hade varit att de kände sig osäkra på hur de knyter an till 

sin bebis hade BVC behövt ta ett större pedagogiskt ansvar med att lära/undervisa och 

informera mammor om anknytningen och dess betydelse för bebisens fortsatta fostran 

och utveckling. 

Denna studie gjordes på tre förstagångsmammor. Det hade varit intressant att göra en ny 

studie på fler mammor där några har mer än ett barn. Då skulle det antagligen bli ett 

annat perspektiv på hur mammor uppfattar anknytningen till sin bebis senare i barnets 

liv. Detta för att se om det finns uppfattningar om att anknytningen under det första lev-

nadsåret påverkar barnets fortsatta fostran och utveckling längre fram. Det skulle även 

vara intressant att forska vidare inom hur pappor upplever anknytningen till sin bebis 

under det första levnadsåret. 
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Slutsatsen av denna studie är att närhet, amning och att lyssna på bebisens signaler har 

enligt tre mammors uppfattningar stor betydelse för bebisens fostran och utveckling 

under det första levnadsåret. Denna studie och även tidigare forskning tyder på att an-

knytningen mellan mamma och bebis är viktig för nyblivna mammor och för bebisens 

fostran och utveckling. Ytterligare forskning krävs dock för att få mer kunskap om till 

vilken grad anknytningen mellan mamma och bebis påverkar barnets fortsatta fostran 

och utveckling.  
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a 

Bilaga 
 

Intervjuguide: 
 

1. Vad anser du är viktigt för anknytningen mellan dig och din bebis? 

2. Vad tror du skapar en trygg bas för din bebis?  

3. Vad känner du är viktigt för att skapa en god relation med din bebis?  

4. Anser du att man kan forma en bra och trygg grund under bebisens första lev-

nadsår? 

5. På vilket sätt anser du att anknytningen kommer ha för betydelse av bebisens 

fostran och utveckling under det första levnadsåret? 
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