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Sektionen för hälsa, 2009. 
 
Det har beskrivits hur upplevelserna av anknytningen till barnet kan variera 
beroende på mammans levnadshistoria. Med hjälp av anknytningsteorin 
förklarades anknytningsmönstrets betydelse för hur det sociala samspelet med 
omgivningen ser ut. Syftet med studien var att beskriva mammans upplevelser av 
att ej kunna knyta an till sitt nyfödda barn och problemområdet belystes med hjälp 
av självbiografier i en kvalitativ litteraturstudie. Resultatet redovisades under 
följande fyra kategorier: anknytningen blev inte som förväntat, prestationsångest 
och osäkerhet i mammarollen, känsla av att inte vara en bra mamma och ville inte 
vara med barnet. Slutsatsen blev att mammans upplevelser behöver lyftas fram 
och tydliggöras så att sjuksköterskan kan hjälpa igång och stödja mamman för att 
den livsviktiga anknytningen skall kunna slå rot. 
 
Nyckelord: Anknytning, anknytningsproblem, förlossningsdepression, mamma, 
mamma barn relation, post partum depression och upplevelse.  
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INLEDNING 
 
Det är en allmän uppfattning att en mamma ska känna kärlek för och kunna ta 
hand om sitt barn. Många mammor förväntar sig att känna lycka och värme den 
första tiden efter förlossningen, men långt ifrån alla känner så (Beck, 2002). 
Psykiska problem kan för en nybliven mamma innebära svårigheter att knyta an 
till sitt nyfödda barn och detta kan få konsekvenser för hur hon bemöter och tar 
hand om barnet samt kan innebära negativa följder för barnets utveckling 
(Stiftelsen Allmänna Barnhuset, 2004). Tidiga problem att knyta an försvårar den 
framtida relationen mellan mamma och barn (Orrenius, 2005).  
 
 

BAKGRUND 
 
Idag får de flesta mammor direkt efter förlossningen genom hudkontakt känna 
närheten till sitt nyfödda barn då det läggs upp på bröstet. Upplevelserna av detta 
kan variera beroende på mammans levnadshistoria. Mammans sätt att anknyta till 
sitt nyfödda barn kan föras vidare till nästa generation (Orrenius & Krantz, 2002).  
Med anknytning avses den starka emotionella bindning som utvecklas mellan 
barnet och dess primära vårdgivare (Passer & Smith, 2007). Det har visat sig att 
barn med tidig trygg anknytning och kontinuitet i uppväxtmiljön samt avsaknad 
av separation, har bättre relationer till både de egna föräldrarna och till andra 
vuxna under förskole- och skolåldern (Orrenius, 2005).  
 
Anknytningsteorin 
Anknytningsteorin beskriver det psykologiska band som handlar om hur 
människor behöver varandra genom hela livet för att både leva och överleva. 
Bowlby har format anknytningsteorin som beskriver hur närhet till en person har 
stor betydelse för barnets utveckling och trygghet (Bowlby, 1994). Det nyfödda 
barnet är beroende av att knyta an och etablera en känslomässig relation till någon 
i dess absoluta närhet, speciellt till mamman. Detta sker för att barnet skall bli 
sett, bekräftat och få sina behov tillgodosedda. Barnet skickar signaler som 
mamman svarar på. I och med detta skapas samspel och kommunikation genom 
ögonkontakt och genom att mamman rör vid och pratar med barnet (Bowlby, 
1994; Hwang & Wickberg, 2001). För att barnet ska våga utforska omvärlden är 
det viktigt att mamman finns på plats och utgör en trygg bas som barnet kan 
återkomma till för att få stöd och skydd (Bowlby, 1994).  
 
De första levnadsåren förefaller vara en känslig period då barnet har som lättast 
att forma en trygg bindning till mamman, vilken förbättrar anpassningsförmågan 
längre fram i livet. Även om det senare i barndomen fortfarande är möjligt för 
barnet att forma en stark anknytning till mamman så kan det vara betydligt svårare 
då (Passer & Smith, 2007). Anknytningsmönstret har dessutom betydelse för hur 
det sociala samspelet med omgivningen ser ut resterande delen av livet (Bowlby, 
1994).  
 
Mammans förmåga att på ett lyhört sätt vara tillgänglig kan vara avgörande för att 
ett gott anknytningsmönster ska formas (Socialstyrelsen, 2007). 
Anknytningskvaliteten varierar kraftigt beroende på hur samstämt och lyhört det 
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emotionella samspelet mellan mamman och barnet är (Broberg, 2000). 
Anknytningsmönstret är beroende av den vuxnes relationserfarenheter och hur 
dessa erfarenheter tagits till vara (Socialstyrelsen, 2007). Main har i intervjuer 
med föräldrar kommit fram till att det har stor betydelse för anknytningen vilket 
förhållande mamman har haft till sin egen barndom och vilken grad av anknytning 
hon hade till sina föräldrar (Orrenius, 2005).  
 
Anknytningsproblemet 
Det är en stor omställning att bli mamma, då kontakt och en ny relation ska skapas 
mellan mamma och barn. I denna övergång finns det de som har svårt att anpassa 
sig till modersrollen (Barr, 2008).  Detta då tiden efter förlossningen för många 
mammor kan innebära en period av ökad sårbarhet, både biologiskt och 
psykologiskt (Sjögren, 2005). Faktorer som kan föranleda ett desorganiserat 
anknytningsmönster är bla obearbetade psykologiska trauman som exempelvis 
tidigare abort, barns sjukdom, att få ett prematurt barn, förlust av barn och 
ofrivillig separation efter födelsen samt förlust av nära anhörig (Nogueira do Vale, 
Regina de Souza, & Carmona, 2005; Wickberg & Hwang, 2003). Även känslor av 
skuld, ilska, rädsla och förlust av kontroll kan påverka anknytningen negativt 
(Nogueira do Vale et al., 2005). Dessa faktorer kan bidra till ett beteende hos 
mamman som är oförutsägbart, obegripligt eller skrämmande för barnet 
(Wickberg & Hwang, 2003). Detta kan i sin tur leda till att den naturliga 
anknytningsprocessen försenas eller förhindras, då ej möjlighet till den 
nödvändiga ögonkontakten och beröringen ges. Även moderns egna erfarenheter 
av en kärleksfull mor påverkar det första mötet mellan mor och barn (Nogueira do 
Vale et al., 2005). 
 
Bristande förmåga i lyhördhet och förutsägbarhet hos den vuxne påverkar 
anknytningsmönstret negativt (Socialstyrelsen, 2007). Anknytningsproblem kan 
uppstå då mamman pga exempelvis trauman eller förluster, i hög grad feltolkar 
barnets signaler (Broberg, 2000). En studie av kvinnor som genomgått en 
utdragen förlossning, som av vissa upplevdes vara livshotande, visar på hur 
känslan av att vara sjuk och tröttheten efteråt ledde till att de hade svårt att knyta 
an till sitt barn (Nystedt, 2006).  
 
Postpartum depression 
I en rapport talas det om hur flera studier har funnit ett samband mellan 
postpartum depression, osäker anknytning och försenad kognitiv utveckling hos 
barnet (Wickberg & Hwang, 2003). Med postpartum menas tiden efter och i nära 
anslutning till en förlossning (Sjögren, 2005). Kännetecknande symtom på 
depression är apati, irritation, nedstämdhet, aggressivitet, hjälplöshet, överdriven 
oro och överbeskydd. Dessa symtom kan göra det komplicerat för mamman att på 
ett lyhört och känsligt sätt samspela med barnet och många gånger orkar hon inte 
med barnet, vilket kan påverka barnets utveckling negativt. Även 
föräldraförmågan kan påverkas genom att mamman ägnar mindre tid åt att röra 
vid, se på och prata med sitt barn. Många gånger visar den deprimerade mamman 
fler negativa än positiva ansiktsuttryck. En tillbakadragen mamma kan vara 
känslomässigt tom och oengagerad och besvarar inte alltid barnets kontaktförsök 
och anpassar inte sitt eget beteende efter barnet (Wickberg & Hwang, 2003). 
 
För att inte störa den tidiga interaktionen kan det vara viktigt att inte bagatellisera 
depressionstecken hos nyblivna mammor (Wickberg & Hwang, 2003). I en studie 
av Beck (2002) sammanställs 300 kvinnors upplevelser av postpartum depression 
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under följande rubriker: genomgripande förluster, bristande överrensstämmelse 
mellan förväntningar och verklighet, nedåtgående spiral samt mål att uppnå.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1: Modell efter Beck (2002). (Wickberg & Hwang, 2003, s 22) 
 
Mammans bristande anknytning 
Alla tycks ha en stark tilltro till modersinstinkten, som en viktig och medfödd 
egenskap (Bodegård, 2003). Enligt tradition ses modersinstinkt som en medfödd 
och självklar förmåga att i både psykologisk och praktisk mening ta hand om sitt 
barn (Berg Brodén, 1997). Brist på denna egenskap kan hos mamman väcka 
primitiva känslor av ångest inför ett övergivet och hjälplöst barn och minnet av ett 
förlorat barn kan framkalla smärta (Bodegård, 2003).  Vid en ej fungerande 
anknytning kan samspelet mellan mamma och barn i en del fall bygga på rädsla 
(Broberg, 2000). Obearbetade trauman hos mamman kan väckas till liv vid mötet 
med barnet och mamman kan bli skrämd av de känslor som det hjälplösa barnet 
väcker till liv (Wennerberg, 2008). Det som kan hända är att mamman reagerar på 
sin egen obearbetade upplevelse i stället för på sitt verkliga barns signaler 
(Broberg, 2000). Den läkande potential som finns i att ta hand om och hjälpa sitt 
barn kan gå förlorad vid en ej fungerande anknytning (Wennerberg, 2008).  
 
En anknytningsbrist i relationen mellan mamma och barn kan fördröja 
utvecklingen av mammans förmåga att tolka sitt barns signaler och tillgodose 
barnets behov (Barr, 2008). Även om barnets fysiska behov blir tillgodosedda kan 
barnet bli apatiskt, sluta äta och försenas i sin utveckling (Socialstyrelsen, 2007). 
Mammor med anknytningsproblem kan i en del fall fortsätta att ta hand om sitt 
barn, men på ett mekaniskt sätt utan större reaktioner och känslor (Barr, 2008).  
 
Nicolson (1990) menar att det är en stor omställning både fysiskt och psykiskt att 
få barn, där största fokus läggs på att återställa den fysiska hälsan. I denna 
situation tas det för givet att den nyblivna mamman ska känna lycka för och 
kärlek till sitt nyfödda barn (a a). På grund av dessa förutfattade meningar och sätt 
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att agera är det troligtvis lätt att som sjuksköterska missa mammor med 
anknytningsproblem. Baggens (2002) säger att sjuksköterskan i princip kan möta 
mammor med anknytningsproblem var som helst i vården.  
För att kunna möta mamman i hennes livsvärld behöver hennes upplevelser av att 
ej kunna knyta an till sitt nyfödda barn lyftas fram.  
 
 

SYFTE 
 
Syftet var att beskriva mammans upplevelser av att ej kunna knyta an till sitt 
nyfödda barn. 
 
 

METOD 
 
En kvalitativ metod valdes eftersom mammans upplevelser av att ej kunna knyta 
an till sitt nyfödda barn skulle beskrivas. Hartman (2004) menar att utmärkande 
för en kvalitativ undersökning är en strävan efter att nå förståelse för människans 
livsvärld, hennes syn på sig själv, hennes situation och relation till omgivningen. 
Tolkningar och omtolkningar av beteendet görs därför för att kunna nå 
människans subjektiva sätt att se på världen. 
 
Problemområdet belystes med hjälp av självbiografier i en kvalitativ 
litteraturstudie då målet var att erhålla ett helhetsintryck av upplevelsesituationen 
och få en så fullständig bild som möjligt (Olsson & Sörensen, 2008). Primärkällor 
valdes, då sekundärkällor alltid innebär någon form av filtrering och tolkning av 
fakta som sammanställts (Granskär & Höglund- Nielsen, 2008). Målet med den 
kvalitativa metoden är att finna ny användbar kunskap (Olsson & Sörensen, 
2008). 
 
Urval  
I kontakt med bibliotekarien på Blekinge Tekniska Högskola mottogs tips om att 
söka på: <www.kb.se/libris> samt <www.bokus.com>. Följande sökord användes: 
anknytningsproblem, mamma barn relation och förlossningsdepression. Sökorden 
anknytningsproblem och mamma barn relation gav inga relevanta träffar. Med 
sökordet förlossningsdepression fick författarna 19 träffar på <www.kb.se/libris>. 
I valet av böcker exkluderades de som handlade om psykoser, adoption, barns 
upplevelser, de som ej beskrev anknytningsproblem och böcker som ej var 
utgivna på svenska. Följande två böcker valdes sedan ut: Jag dödade mitt barn av 
Carl Burak och Michele G Remington samt När regnet faller: min väg ut ur 
förlossningsdepression av Brooke Shields. 
 
Boken ”Jag dödade mitt barn” handlar om hur Michele Remington efter en svår 
graviditet och förlossning ofrivilligt separerades från sin son som skickades till ett 
annat sjukhus för specialistvård. Den depression hon utvecklade under 
graviditeten fortsatte även efter förlossningen och förvärrades då. Det gick så 
långt att hon sköt sin sex veckor gamle son och sedan sig själv. Michele överlevde 
men barnets liv gick inte att rädda.  
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I ”När regnet faller” berättar skådespelerskan Brooke Shields om sina svårigheter 
att få barn och de höga förväntningar hon kände från alla inklusive sig själv när 
hon äntligen hade fött sin efterlängtade dotter. En förlamande depression kom i 
vägen för mammalyckan.  
 
Analysmetod 
Analys av skönlitteratur kan generera värdefull kunskap då den bidrar med 
mycket av verklighetens villkor och förhållanden (Friberg, 2006). För att 
analysera insamlade data valdes därför en kvalitativ innehållsanalys av Graneheim 
och Lundman (2004). En innehållsanalys kan inriktas på såväl det manifesta, 
uppenbara som det latenta, dolda budskapet i litteraturen (Friberg, 2006). I detta 
arbete valdes en manifest innehållsanalys med latent inslag, vilket betyder att den 
fokuserar på det uppenbara budskapet men även tar med den underliggande 
meningen i texten. Det latenta inslaget är svårt att undvika eftersom en 
innehållsanalys i allmänhet innebär någon form av tolkning (Friberg, 2006).  
 
För att en helhetsbild skulle erhållas startade innehållsanalysen med att litteraturen 
genomlästes individuellt, varje bok för sig, flera gånger innan analys av texten 
påbörjades. De delar av texten i respektive bok som beskrev mammans upplevelse 
av anknytningsproblemet ströks under medan böckerna lästes. Därefter lästes 
böckerna igen och de understrukna textdelar som inte skrivits eller upplevts av 
mamman själv togs inte med i analysen. Gemensamt utvald understruken text för 
respektive bok jämfördes med varandra och de meningsenheter som svarade mot 
syftet valdes sedan ut. Dessa lades därefter upp i sidnummerordning på två 
separata dokument, ett för varje bok. Meningsenheterna kondenserades, d v s 
kortades ner, så att de ändå behöll sin essens. I samband med detta kodades även 
de kondenserade meningsenheterna, så att likheter enklare kunde grupperas och 
sorteras in under kategorier i två nya separata dokument. Kategorierna för varje 
bok fördes sedan samman till ett nytt gemensamt dokument med gemensamma 
kategorier och subkategorier för de båda böckerna. I resultatet presenterades 
mammornas gemensamma upplevelser under respektive kategori och subkategori.  
Exempel på hur innehållsanalysen såg ut återfinns i bilaga 1.  
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RESULTAT 
 
Resultatet baseras på två självbiografiska böcker och är en sammanställning av 
båda mammornas upplevelser av anknytningsproblemet. Deras gemensamma 
upplevelser av att ej kunna knyta an till sitt nyfödda barn beskrivs utan att 
särskiljas mellan mammorna och sammanfattas under följande kategorier och 
subkategorier, se nedan figur 2.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2: Översikt över kategorier och subkategorier. 
  
Anknytningen blev inte som förväntat 
När mamman inte kunde knyta an kände hon förtvivlan, sorg och hopplöshet över 
att det inte blev som förväntat. Hon upplevde att hon hade gått miste om och blivit 
lurad på det förväntade ögonblickliga band och den lycka som skulle följa med att 
få barn. Den glädje hon kände efter förlossningen var flyktig och hon tilläts inte 
njuta. I samspelet med barnet, som upplevdes onaturligt och besvärat, längtade 
mamman efter en naturlig relation och att känna släktskap med barnet. Mamman 
hade förväntat sig att känna kärlek till barnet men i svårigheten att knyta an till 
barnet kände hon sig distanserad och kunde inte ens känna glädje för barnet.  
 
Ånger 
Den ej fungerade anknytningen, som upplevdes ansträngd och tillgjord, bidrog till 
att mamman kände att barnet var ett misstag och hon ångrade att hon skaffat det. 
Mamman ville ha sitt gamla liv tillbaka. Hon kände besvikelse över att det inte 
blev som förväntat och fann ingen tröst i att ha eller hålla barnet. Allt blev fel och 
livet var över. När det inte blev som förväntat kände mamman ilska, ångest och 
skuldkänslor över att hon inte kunde knyta an, detta relaterat till att hennes 
drömmar hade krossats. 
 
”Min nuvarande verklighet var motsatsen till allt jag väntat mig, och jag längtade 
förtvivlat efter det släktskap och den glädje jag trott att jag skulle få uppleva som 
mor.” (Shields, 2005, s. 84) 
 
Prestationsångest och osäkerhet i mammarollen 
Vid anknytningssvårigheterna kände mamman osäkerhet i mammarollen. Hon var 
nervös och kände sig inte redo för detta överväldigande ansvar som barnet 
innebar. Hon kände sig frånvarande, förvirrad och besvärad i barnets sällskap och 
kände prestationsångest inför att vara mamma. Oförmågan att knyta an och de 
krav på tålamod som mammarollen krävde gjorde henne stressad och nervös. 
Mamman kände sig trött och oförmögen att amma och kände sig därför osäker i 
sin mammaroll. De gånger hon slapp krav och ansvar kände hon lättnad. I 

Rädsla Självhat Skuldkänslor 

Prestationsångest  
och osäkerhet  
i mammarollen 

Anknytningen blev 
inte som förväntat 

Ville inte vara 
med barnet 

Svartsjuka 

Känsla av att inte 
vara en bra 
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samspelet med barnet kunde mamman inte känna någon glädje. Hon var uppgiven 
och kände vrede med anledning av anknytningssvårigheterna. 
 
Svartsjuka 
På grund av sin osäkerhet i mammarollen kände mamman svartsjuka och 
upplevde det smärtsamt att se någon annan trösta barnet. Mamman upplevde att 
andra var duktiga och att hon själv var oduglig i omvårdnaden av barnet. Alla 
andra mammor verkade kunna njuta av sina barn medan hon själv var oförmögen 
att reagera positivt på barnet. Moderskapet verkade passa dem, men själv ville hon 
bara gråta. Svartsjukan riktades även mot pappan som inte visade några 
svårigheter att knyta an till barnet. Mamman kände sig upprörd, oduglig och 
sorgsen och anklagade sig själv för att hon inte kunde knyta an till barnet. 
 
Rädsla 
I sin osäkerhet i mammarollen kände mamman rädsla över att vara oförmögen att 
knyta an till barnet och för att hon skulle svika barnet genom sin otillräcklighet. 
Hon försökte spela den lyckliga modern, men var egentligen vettskrämd. I 
svårigheten att knyta an kände sig mamman livrädd för barnet och där fanns 
samtidigt en rädsla för att bli avvisad av barnet. Blotta tanken på att vara ensam 
med barnet gjorde mamman rädd. Det enorma ansvaret skrämde mamman och 
hon kände sig inte kvalificerad för mammarollen.  
 
”Jag var förvirrad. Trots min rädsla och mitt behov av tid hade det inte varit lätt 
att lämna Joshua på sjukhuset dagen innan, men tanken på att plötsligt ha honom 
hemma för gott kändes överväldigande.” (Burak & Remington, 1993, s. 44) 
 
Känsla av att inte vara en bra mamma 
Mamman hade det jobbigt, kände sig misslyckad för att hon inte klarade av att 
vara en bra mamma och bad barnet om tålamod, förståelse och om att älska henne. 
Hon var skräckslagen, kände panik och ville helst glömma barnet och fly. Den 
bristande anknytningen medförde att mamman inte kände någon längtan efter att 
ta hand om barnet. Hon kände sig bunden, olycklig och fångad av krav och 
upplevde det som om hon var ensam om känslorna.  
 
Skuldkänslor 
Mamman hade skuldkänslor för att hon inte orkade bry sig om barnet. Hon kände 
likgiltighet och var inte förälskad i sitt barn, dessutom var hon övertygad om att 
barnet aldrig skulle älska henne och att det var hennes fel. Mamman kände sig 
ensam, uppgiven och hjälplös och anklagade sig själv för att vara oälskad av 
barnet.  
 
Självhat 
Anknytningssvårigheterna medförde att mamman avskydde sig själv. Den 
bristande anknytningen upplevdes vara hennes eget fel och ett straff för att hon 
inte var en bra mamma. Hennes svårigheter att knyta an och oförmågan att 
tillgodose barnets behov gjorde att hon hatade sig själv och inte kände sig som 
någon bra mamma. Den djupa likgiltigheten för barnet medförde att mamman 
kände sig förtvivlad, sorgsen och känslomässigt instabil. Hon äcklades av sig 
själv, ville skada sig själv och längtade efter att dö.  
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”Värdelös. Skuldkänslor över att hon inte orkade bry sig om, att hon inte kunde 
känna något för sin son som hon väntat så ivrigt på. Michele hatade sig själv. 
Hon måste dö.” (Burak & Remington, 1993, s. 70) 
 
Ville inte vara med barnet 
Mamman hade dåligt samvete för att hon inte ville vara med barnet och var glad 
de stunder hon slapp vara nära det. Hennes ointresse av att vara med barnet gjorde 
henne chockad och rädd. Det plågade henne att hon inte ville vara med barnet. 
Känslan av att inte vilja vara med barnet gjorde mamman osäker på om hon ens 
ville att barnet skulle bo hos dem. Det krävdes stor ansträngning för att höra 
barnet skrika och mamman kunde nästan intala sig att hon inte hörde barnet. De 
krav på ansvar som barnet innebar gjorde att mamman kände sig fångad och ville 
fly. Mamman upplevde smärta och tomhet, var olycklig och kände ändlös sorg. 
Hon ville inte skada barnet men ville inte heller ha det. Anknytningsproblemet 
medförde att situationen upplevdes vara hopplös, mamman var utmattad och det 
verkade som om det aldrig skulle bli bättre.  
 
”Bortsett från det faktum att jag var fysiskt oförmögen att utföra många av en 
mors uppgifter hade jag ingen lust att komma för nära Rowan. Jag var inte rädd 
för att hon var för ömtålig; jag kände helt enkelt ingen längtan efter att ta upp 
henne. Jag har alltid, så fort jag varit i närheten av en baby, vilken baby som 
helst, velat hålla barnet. Det chockade mig att jag inte ville hålla i min egen 
dotter.” (Shields, 2005, s. 70-71) 
 
Känslokyla 
I mammans svårighet att knyta an till barnet kände hon skam och skuld över att 
hon inte kunde älska eller ville vara det nära. Mamman uppskattade inte barnet 
och kände ingen längtan efter att ta upp det. 
I den bristande anknytningen till barnet kände sig mamman distanserad och 
paralyserad vilket ledde till att hon stängde av och på ett frånvarande och 
mekaniskt sätt tog hand om sitt barn. Hon hade helt enkelt svårt att känna 
någonting alls för barnet. 
 
Främlingskap 
Mamman kände besvikelse över att inte känna samhörighet med eller närhet till 
sitt barn och över att hon inte kunde känna några moderskänslor. Hon ville inte bli 
fäst vid barnet, brydde sig varken om eller uppskattade barnet. I 
anknytningssvårigheterna upplevde mamman inget släktskap med barnet.  Hon 
uppfattade barnet som en fullständig främling och kände sig alldeles tom inuti.  
 
 

DISKUSSION 
 
Metoddiskussion 
Orsaken till att en kvalitativ ansats väljs är att det finns en önskan att skapa och 
fördjupa förståelsen för mammans upplevelser. Med en kvalitativ infallsvinkel blir 
det möjligt att lyfta fram dessa upplevelser (Friberg, 2006). Ett kvalitativt synsätt 
placerar mammornas livsvärld i centrum och beskriver det unika fenomenet i sitt 
sammanhang (Olsson & Sörensen, 2004). Innehållsanalysen som används är 
manifest med latent inslag, vilket innebär att den fokuserar på det uppenbara 
budskapet men även tar med den underliggande meningen i texten. Det latenta 
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inslaget är svårt att undvika då innehållsanalys i allmänhet innebär någon form av 
tolkning (Friberg, 2006). I och med det latenta inslaget i analysen finns det en 
medvetenhet hos författarna om att en viss risk för förförståelse föreligger. 
Avsikten med vald metod är ändå att beskriva mammornas upplevelser i sitt 
sammanhang där ingenting är förutbestämt eller givet (Olsson & Sörensen, 2004). 
 
Graneheim och Lundmans innehållsanalys (2004) är ett bra hjälpmedel för att 
kategorisera insamlad data och finna litteraturens gemensamma budskap.  
Med hjälp av denna innehållsanalys är det därför relativt enkelt att bilda 
kategorier som speglar mammans upplevelser. I kategorierna påträffas känslor 
som behöver lyftas fram i subkategorier för att ytterligare tydliggöras och 
beskrivas. Den kvalitativa analysen är en bra modell att använda då den på ett 
adekvat sätt lyfter fram vårt syfte och beskriver mammans upplevelser av att ej 
kunna knyta an till sitt nyfödda barn med hennes egna ord. Analysmetoden leder 
till en intensiv och djupgående databearbetning som på ett bra sätt tar fram 
mammans upplevelser och möjliggör en insyn i hennes livsvärld. Vald 
analysmetod bidrar till ökad förståelse för mammans upplevelser av att inte kunna 
knyta an.   
 
Självbiografiska böcker istället för artiklar väljs för att erhålla ett helhetsintryck 
av upplevelsesituationen (Olsson & Sörensen, 2008). Författare som beskriver 
andras upplevelser kan ofta omedvetet få med sina egna värderingar i tolkningen 
av upplevelserna. Primärkällor där mammorna själva beskriver sina upplevelser 
väljs därför för att undvika andrahandsfakta så långt det är möjligt. Trots 
noggrann och kritisk granskning, kan det ändå finnas en risk att de tankar som 
böckernas författare har, inte speglar hela den situation och upplevelse som just 
nu i denna studie eftersöks att beskrivas. Med tanke på att det är upplevelser som 
skall beskrivas skulle en empirisk studie kunna ha gjorts för att direkt komma åt 
det fenomen vi ville belysa. Under arbetets gång fick författarna kännedom om 
Blekingesjukhusets stödverksamhet för föräldrar med problem som gör det svårt 
att klara av föräldrasituationen med ett spädbarn. Kännedom om denna 
stödverksamhet i ett tidigare skede hade inneburit ett annat övervägande i val av 
metod och gett fler valmöjligheter. Även om en empirisk studie hade funnits med 
som alternativ då valet av metod gjordes, anser författarna att litteraturstudiens 
fördelar väger upp gentemot den empiriska studien. Friberg (2006) menar att det 
är svårt att genomföra en empirisk studie av god kvalitet på den tid man har till 
sitt förfogande inom grundutbildningen till sjuksköterska.  
 
Boken ”När regnet faller” beskriver mammans upplevelser av att inte kunna knyta 
an på ett mycket utförligt och detaljerat sätt. I boken ”Jag dödade mitt barn” finns 
däremot inte samma detaljrikedom och utförlighet. Detta kan förstås genom att 
anknytningsprocessen avbryts i samband med barnets död och att det därför är 
mer smärtsamt att skriva om upplevelsen efteråt. Då mamman i samband med 
förlossningsdepressionen på ett brutalt sätt förlorar sitt barn kan hela upplevelsen 
vara präglad av smärta. Därför behöver hon hjälp med att skriva boken samt få 
fram sina känslor och bearbeta händelsen. En del av detaljrikedomen kan därmed 
gå förlorad på grund av bortträngning av känslor hos mamman och det faktum att 
hon behöver hjälp av sin psykiater med att ta fram sina känslor. I denna bok går 
det inte att utvinna lika mycket data till analysen. Detta har troligen sin grund i att 
anknytningsprocessen avbryts och upphör då barnet dör.  
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Anledningen till att böcker på andra språk än svenska exkluderas är att det 
föreligger en viss risk för att viktiga nyanser i beskrivningen av upplevelsen går 
förlorade. Översättning av böcker på andra språk skulle även kunna innebära en 
ökad risk för ny tolkning och förförståelse, där det manifesta budskapet indirekt 
kommer ur fokus och trängs undan av det latenta. Därför finns det en klar fördel 
med att välja böcker på svenska eller böcker som är professionellt översatta till 
svenska, för att säkra det manifesta budskapet och minimera riskerna för 
feltolkning. För att fånga mammans upplevelse av att ej kunna knyta an till det 
nyfödda barnet är antalet utvalda böcker tillräckligt. Andra böcker skulle kunna 
väljas och antalet skulle kunna utökas. Men då utbudet av skönlitteratur inom 
området, som i första hand beskriver mammans upplevelser av att inte kunna 
knyta an är begränsat, väljs de två böcker som på tydligast sätt svarar mot syftet.  
 
Resultatdiskussion 
 
I resultatet där det framkommer att anknytningen inte blev som förväntat, beskrivs 
hur mamman inte ens kan känna kärlek till sitt efterlängtade barn och hur detta 
leder till en stor besvikelse, sorg och hopplöshet för mamman. Denna nya och 
okända situation resulterar i att mamman vill ha sitt gamla liv tillbaka. Det ser ut 
som om upplevelsen av att inte kunna knyta an och därmed även 
anknytningsproblemet i sig, förvärras på grund av de känslor som mamman 
känner när hennes drömmar krossas och hon märker att anknytningen inte blir 
som hon förväntat sig. I studier framkommer det att många kvinnor ofta känner 
sig maktlösa, ensamma och inte känner igen världen de kommer in i eller sig 
själva i samband med barnets födelse och vid inträdandet i denna nya värld som 
mammarollen innebär. För att överleva i denna situation kämpar därför många 
kvinnor för att skapa en ny identitet, att vara mamma och därmed försenas även 
anpassningen till mammarollen (Barr, 2008; Edhborg, Friberg, Lundh & 
Widström, 2005). Wickberg & Hwang (2003) menar att det finns en koppling 
mellan postpartum depression och osäker anknytning. Depressionssymtom kan 
komplicera för mamman att samspela med sitt barn och i negativ riktning påverka 
föräldraförmågan hos mamman (a.a). På grund av detta tror vi att de känslor av 
ånger, ångest och skuldkänslor som mamman i resultatet har över att inte kunna 
knyta an förvärras av själva depressionen och dess konsekvenser. Mammans 
önskan om att få sitt gamla liv tillbaka och hennes upplevelse av att anknytningen 
inte blev som förväntat kan även ses som ett tecken på att mamman har svårt att 
anpassa och eventuellt omforma sin identitet. Följden av den sammanlagda 
upplevelsen av både anknytningsproblemet och svårigheten att komma in i 
mammarollen blir att mamman upplever att det var ett misstag att få barnet. Hon 
känner att hon vill fly eftersom situationen upplevs vara så ansträngd, onaturlig 
och tillgjord. På grund av denna situation, där anknytningen inte blir som 
förväntad, känner hon att allt blir helt fel och att hon vill ha sitt gamla liv tillbaka. 
Utöver mammans problem att knyta an till barnet kan hennes agerande och 
upplevda känslor resultera i att situationen förvärras och blir svårare att ta itu med. 
Den sammantagna situationen kan rent av upplevas som ohanterlig och allt kan 
komma att kännas hopplöst för mamman och kan som det beskrivs av Beck 
(2002) resultera i en nedåtgående spiral. Denna kan vara svår att bryta. Det är då 
viktigt för sjuksköterskan att gå in och försöka avbryta de negativa mönster som 
mammans tankar och handlingar medför samt om möjligt förhindra att en 
nedåtgående spiral uppstår, med de negativa följder det skulle innebära. Detta då 
Bowlby (1994) i sin anknytningsteori menar att anknytningsmönstret har 
betydelse för hur det sociala samspelet ser ut under det fortsatta livet. 
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Svårigheterna att knyta an gör att mamman upplever prestationsångest och 
osäkerhet i mammarollen då hon bland annat känner ett överväldigande ansvar 
och ångest inför den uppgift hon skall klara av. I upplevelsen av att inte kunna 
knyta an till barnet känner mamman osäkerhet och rädsla för att vara ensam med 
barnet. En studie av Edhborg, Friberg, Lundh och Widström (2005) berättar om 
hur mammor i en likartad situation uttryckte känslor av osäkerhet och okunskap 
och kände sig oförberedda inför uppgiften att ha ett barn och inför den oro som 
följde med föräldraskapet. En del mammor litade inte ens på sin förmåga att vara 
ensamma med barnet (a.a). I resultatet framkommer hur det hos mamman kan 
väckas rädsla, ensamhet och osäkerhet inför att plötsligt sitta hemma och befinna 
sig i en alldeles ny och okänd situation, med ett litet barn, en främling hon kanske 
har svårt att lära känna. I denna nya situation frågar hon kanske sig själv vem hon 
egentligen är. Rädsla kan uppstå av många skäl och möjligen leda till att mamman 
känner sig osäker inför hur hennes och barnets roller skall sammanfogas och 
balanseras gentemot varandra. En studie visar att för mammor som har större 
delen av sin identitet i arbetet, kan barnets födelse innebära en stor omställning 
och ett steg bort från den sociala miljö som arbetet erbjuder. Mammorna befinner 
sig nu i en alldeles ny och okänd värld som de inte känner igen sig i och dessutom 
är deras sociala nätverk utanför arbetet ofta begränsat (Edhborg, Friberg, Lundh & 
Widström, 2005). Detta tyder på vilket vanligt problem det är att nyblivna 
mammor saknar ett socialt nätverk med andra mammor som de kan dela 
upplevelser och problem i mammarollen med. Dessutom beskrivs i en studie hur 
många mammor ofta är ovilliga att prata om sina upplevelser med släktingar och 
vänner (a.a). Detta bidrar till att den osäkra mamman kan gå miste om den tröst 
och styrka som finns i mötet med andra mammor. Sjuksköterskan bör som 
beskrivs av Svensk sjuksköterskeförening (1997) på ett lyhört och taktfullt sätt 
tidigt hjälpa igång och stödja samspelet mellan mamma och barn så att goda 
förutsättningar för att de ska lära känna varandra skapas.  
 
I resultatet framträder det att upplevelsen av svartsjuka spelar en betydande roll 
för hur mamman knyter an och samspelar med sitt barn. Mamman blir svartsjuk 
när hon ser andra ta hand om barnet och känner sig därför ännu mer osäker i sin 
mammaroll eftersom hon borde kunna göra det själv. Sjuksköterskan behöver 
känna till svartsjukeproblemet så att hon inte ytterligare förvärrar situationen, 
genom att själv utgöra en del av problemet i form av att försöka hjälpa och ta över 
för mycket av ansvaret och omvårdnaden av barnet. Det är tänkbart att tidigare 
kunskaper vad gäller svartsjukans inverkan på anknytningsproblemet behöver 
kompletteras, då det inte ser ut att finnas tillräckligt med material i befintlig 
forskning som uppmärksammar och beskriver svartsjukans roll inom 
anknytningsproblematiken. Försök har gjorts för att finna material med koppling 
till mammans svartsjukeupplevelse, men dessa insatser har inte gett några 
relevanta fynd. Därför ses denna upptäckt av svartsjukan som ett viktigt 
kunskapsbidrag som förhoppningsvis ger inspiration till fortsatt forskning inom 
området. Det är därför angeläget att dessa data dokumenteras och 
uppmärksammas. Denna studie kan därför ha betydelse i forskningen som rör 
anknytningsproblemet och anknytningsprocessen.  
 
I resultatet visar sig mammans känsla av att inte vara en bra mamma som en 
central och viktig del i anknytningsproblemet. Mamman har starka känslor av att 
inte kunna älska sitt barn och denna brist på moderskänslor skrämmer henne, då 
både hon själv och samhället ser det som något naturligt och självklart att känna 
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kärlek för sitt barn. Tidigare forskning visar att många människor ser 
modersinstinkten som en självklar och medfödd egenskap (Bodegård, 2003). 
Ämnet är tabubelagt då det ses som en självklarhet att älska sitt barn och det är 
inte accepterat av samhället att inte älska sitt barn. Mammans upplevelse av 
anknytningsproblemet visar sig genom hennes känslor av att vara fångad av krav, 
skuldkänslan och känslan av misslyckande för att hon inte kan leva upp till de 
krav och ta hand om barnet på det sätt som hon har föresatt sig. De känslor som 
framkommer i resultatet angående anknytningssvårigheten och upplevelsen av att 
inte vara en bra mamma beskrivs även i studier av Beck (2002) och Edhborg, 
Friberg, Lundh och Widström (2005) där många mammor känner att de behöver 
leva upp till bilden av hur en bra mamma ska vara. Många mammors orealistiska 
förväntningar krossas när de går in i och möter sin verkliga mammaroll. Flera av 
dem känner skuld och att de har misslyckats som mammor, för själva anser de att 
en bra mamma bör vara lycklig över att ha fått barn samt ha tålamod och tänka på 
barnet i första hand före sig själv. Den skam och skuld som upplevelsen av att inte 
kunna knyta an framkallar hos mamman gör att hon inte vill eller vågar prata om 
sin upplevda problematik och sina känslor, då problemet följaktligen blir sant när 
det verbaliseras. I en studie beskrivs det att mammor ofta undviker att prata om 
sina känslor eftersom följden av det blir att känslorna bekräftas och blir ett faktum 
när man pratar om dem (Edhborg, Friberg, Lundh & Widström, 2005). Det kan 
vara så att mammans upplevelser av anknytningen förstärks och förvärras genom 
att hon inte vågar eller får prata om problemet och därmed lätta på trycket. Det 
faktum att mammorna i resultatet anklagar sig själva och ser den bristande 
anknytningen som ett straff för att de inte är bra mammor kan innebära ett hinder i 
den rehabiliterande processen, där mammorna kan fastna i en fas från vilken de 
inte kommer vidare för att de känner sig sårbara och personligt svaga. Studier 
bekräftar hur mammor kan känna sig onaturliga i mammarollen och uppleva att 
deras depressiva känslor snarare beror på personlig svaghet än på sjukdom. Den 
mamma som har fastnat i övergångsfasen till mammarollen får en försämrad 
anknytning till sitt barn vilket leder till att förmågan att tolka barnets behov 
reduceras (Barr, 2008; Edhborg, Friberg, Lundh & Widström, 2005). I och med 
dessa ovan nämnda känslor samt att mamman har svårt att komma vidare i 
anknytningsprocessen, riskeras den av Wennerberg (2008) beskrivna läkande 
potential som finns i anknytningen att försvagas eller gå förlorad. Precis som 
Beck (2002) och Edhborg, Friberg, Lundh och Widström (2005) säger, tycker 
även författarna att det är en självklarhet att alla mammor behöver bli lyssnade på. 
Därför är det viktigt att vårdrelationen präglas av ett öppet klimat som tillåter 
mammorna att prata om sina känslor och bekräftar dem som tillräckligt bra 
mammor så att de kan acceptera sig själva som de är. 
 
I samband med sin upplevelse av att inte kunna knyta an har mamman mycket 
känslor som signalerar att hon inte vill vara med barnet. Här finns hos mamman 
ett totalt ointresse för barnet, där hon inte ens vill röra vid det. Barnet är en 
fullständig främling för henne som hon inte känner någon samhörighet med. Det 
går till och med så långt att hon intalar sig att hon inte hör när barnet skriker. 
Detta resulterar i en situation där den utmattade mamman upplever hopplöshet 
över att anknytningen aldrig kommer att bli bättre. Av Wennerberg (2008) 
förklaras hur mamman för att undkomma ett känslomässigt inre kaos tvingas 
aktivera ett flyktförsvar där hon stänger av och distanserar sig från barnet. Detta 
innebär att mamman gör sig psykologiskt otillgänglig och drar sig undan barnet. 
Primärt är det mammans ansvar att ta hand om barnet. För att hon måste och för 
att det förväntas av henne fortsätter hon ofta som Barr (2008) beskriver att 
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mekaniskt och utan känsla ta hand om barnet. Enligt anknytningsteorin skapas ett 
samspel mellan mamma och barn då barnet skickar signaler som mamman svarar 
på (Bowlby, 1994). Den bristande anknytningen kan fördröja mammans förmåga 
att tolka barnets signaler och tillgodose dess behov. Både mammans känslor och 
hennes agerande gentemot barnet resulterar i att problemet förvärras ytterligare 
och leder dessutom till fler negativa konsekvenser samt till att problemet 
eskalerar. Enligt Wickberg och Hwang (2003) kan föräldraförmågan påverkas 
negativt om mamman ägnar ringa tid åt att röra vid, se på och prata med sitt barn. 
Även barnets utveckling kan påverkas negativt om mamman inte på ett lyhört och 
känsligt sätt samspelar med barnet.  
 
Resultatet visar på känslor och handlingar hos mamman, till exempel minskad 
verbal och fysisk kontakt i samspelet med barnet, som tyder på en bristande 
anknytning. I rollen som sjuksköterska är det av stor betydelse att kunna 
synliggöra problemet genom att vara lyhörd och mottaglig för de signaler som 
mamman sänder. I resultatet återfinns känslor av skam, skuld och självhat som 
mamman i många fall inte verbaliserar. Det är viktigt att kunna lyssna på 
mamman och uppmärksamma det som direkt och indirekt uttrycks. Dahlberg, 
Segesten, Nyström, Suserud och Fagerberg (2003) pratar om hur sjuksköterskan i 
en vårdrelation bör ha ett öppet och följsamt synsätt samt utgå ifrån patientens 
livsvärld. Kommunikationen mellan patient och vårdare är både verbal och icke-
verbal och kroppsspråket utgör en stor del av den icke-verbala kommunikationen. 
Eftersom ansvaret för vårdrelationen ligger hos sjuksköterskan måste hon därför 
ta sig tid att lyssna (a.a). Resultatet pekar även på vikten av en vårdrelation som 
präglas av ett mer tillåtande klimat och en attityd som gör att mamman vågar prata 
om sina upplevelser av att inte kunna knyta an. Med andra ord måste mamman 
ges möjlighet att uttrycka sin unikt upplevda hälsosituation (a.a). Livsvärlden är 
något mer än summan av fysiska fakta (Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud & 
Fagerberg, 2003). Resultatet visar på mammans upplevelser av att inte kunna 
knyta an, då alla delar av hennes livsvärld är av betydelse är det viktigt att 
sjuksköterskan har alla grundläggande fakta för att kunna gå vidare och förstå 
denna livsvärld. Kunskap om mammans upplevelser av känslokyla, främlingskap, 
osäkerhet och ointresse för barnet bör finnas tillgänglig för att sjuksköterskan på 
ett adekvat sätt ska kunna möta mamman i hennes livsvärld. Vårt kunskapsbidrag 
till forskningen är därför angeläget eftersom vårdandet ska ha sin utgångspunkt i 
en helhetsbild av mammans upplevelser. 
 
 

SLUTSATS 
 
Mammans starka känslor av upplevelserna av att inte vilja vara med barnet 
komplicerar anknytningsprocessen. Då känslan av att inte vara en bra mamma och 
upplevelserna av anknytningsproblemet samt dess konsekvenser påverkar och 
sträcker sig genom hela livet är det av ansenlig betydelse hur sjuksköterskan 
förhåller sig till, agerar och hanterar problemet. Sjuksköterskan behöver ha 
kunskaper om anknytningsproblematiken samt kännedom om de risk- och 
sårbarhetsfaktorer som predisponerar för anknytningsproblem. Mammans 
upplevelser av prestationsångest och osäkerhet bör därför lyftas fram och 
tydliggöras så att tecken på försämrad anknytning enklare kan uppmärksammas 
och identifieras. Detta behöver göras för att hjälpa igång och stödja mamman så 
att den livsviktiga anknytningen så snart som möjligt kan slå rot. 
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BILAGA 1 

Meningsenhet Kondenserad meningsenhet Kod Subkate-
gori 

Kategori 

Sedan, efter nästan nio månaders lycka, gick 
allting ohyggligt snett. Min nuvarande verklighet 
var motsatsen till allt jag väntat mig, och jag 
längtade förtvivlat efter det släktskap och den 
glädje jag trott jag skulle få uppleva som mor. 
(Shields, 2005) s. 84. 

Verkligheten var motsatsen till 
allt jag väntat. Längtade efter 
släktskap och glädje jag trott att 
jag skulle få uppleva som mor. 

Blev inte som  
förväntat.  
 

 Anknyt-
ningen 
blev inte 
som  
förväntat 

När vi kom fram till Jeffs föräldrars hus för att 
byta bil vaknade Joshua och började skrika. Jag 
blev skärrad eftersom jag inte visste vad jag 
skulle göra för att få honom att sluta skrika. 
Sedan mindes jag att någon hade sagt att första 
dagen ett spädbarn är hemma ofta är jobbig. Jag 
tänkte att det måste vara dubbelt så svårt för 
Joshua eftersom han hade varit så länge på 
sjukhuset. Jag tänkte att jag måste vara tålmodig 
och ta hand om honom, men när vi kom hem till 
lägenheten var mina nerver söndertrasade. 
(Burak & Remington, 1993) s. 44-45. 

Skärrad, visste inte vad jag skulle 
göra. Måste vara tålmodig och ta 
hand om honom, vid 
hemkomsten var nerverna 
söndertrasade. 

Skärrad, 
villrådig. 
Krav på 
tålamod, 
söndertrasade 
nerver. 

 Prestations
ångest och 
osäkerhet i 
mamma-
rollen 

Vid denna speciella period i våra liv tillsammans 
visade hon inga tecken till insikt i min sorg, men 
eftersom jag alltid trott på spädbarns intelligens 
och sensibilitet blev jag ytterligare straffad av en 
stark övertygelse om att hon visste hur jag kände. 
Jag levde i mitt eget helvete och var svartsjuk på 
kvinnorna i den där affären och på alla andras 
förmåga att njuta av sina barn. Jag förblev 
oförmögen att reagera positivt på Chris och 
Rowan. (Shields, 2005) s. 78-79. 

Blev straffad av en stark 
övertygelse om att hon visste hur 
jag kände. Jag levde i mitt eget 
helvete och var svartsjuk på alla 
andras förmåga att njuta av sina 
barn. Jag förblev oförmögen att 
reagera positivt på Rowan. 

Svartsjuk på 
andras 
förmåga.  
Oförmåga att 
reagera 
positivt på 
barnet. 

Svartsjuka Prestations
ångest och 
osäkerhet i 
mamma-
rollen 
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Jag höll Joshua precis som jag hållit många andra 
barn, men jag kände ingen glädje. Jag försökte 
spela den lyckliga modern, men egentligen var 
jag vettskrämd. (Burak & Remington, 1993) s. 
43. 

Kände ingen glädje. Försökte 
spela den lyckliga modern, men 
egentligen var jag vettskrämd. 

Ingen glädje. 
Vettskrämd. 

Rädsla Prestations
ångest och 
osäkerhet i 
mamma-
rollen 

Jag upplevde mig själv som misslyckad, och 
hade hemska skuldkänslor för att jag inte kände 
närhet till mitt barn, men jag kunde inte förklara 
situationen för någon. (Shields, 2005) s. 85. 

Upplevde mig själv som 
misslyckad och hade hemska 
skuldkänslor för att jag inte 
kände närhet till mitt barn.  
 

Misslyckad, 
skuldkänslor. 

Skuldkäns
lor 

Känsla av 
att inte 
vara en 
bra 
mamma 

Det värsta med den där torsdagseftermiddagen 
var mina känslor gentemot Josh. Så snart jag klev 
in genom dörren insåg jag att jag inte kunde älska 
honom, att jag inte ville vara med honom. Jag 
kommer ihåg att jag tänkte: Hur kan jag tala om 
det för någon? Ingen kommer att acceptera det. 
(Burak & Remington, 1993) s. 83. 

Jag insåg att jag inte kunde älska 
honom, att jag inte kunde vara 
med honom. Hur kan jag tala om 
det för någon? Ingen kommer att 
acceptera det. 

Kan inte 
älska och 
vara med 
barnet.  
Ointresse för 
barnet. Skam, 
skuld. 

Känslokyl
a 

Ville inte 
vara med 
barnet 


