
 
  

 

EXAMENSARBETE  -  MAGISTERNIVÅ 
 

I VÅRDVETENSKAP 
VID INSTITUTIONEN FÖR VÅRDVETENSKAP 

2013:79 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En omsorgsfull vårdrelation stärker de nyblivna 
mammorna i uppstarten av amningen. 

 
 
 
 
 
 
 

Linda Lignell 
Anna Olsson 

 
 
 
 
 
 

 



 
  

 

 
Uppsatsens titel: En omsorgsfull vårdrelation stärker de nyblivna mammorna i 

uppstarten av amningen.  
 

Författare: Linda Lignell, Anna Olsson 
 

Huvudområde: Vårdvetenskap 
 

Nivå och poäng: Magisternivå, 15 högskolepoäng 
 

Kurs: Barnmorskeprogrammet 90 hp. 
 

Handledare:  Lina Palmér 
 

Examinator:  Elisabeth Jangsten  
 

  
 
Sammanfattning    
 
Andelen helammade barn har minskat i Sverige de senaste åren trots ökad medvetenhet 
och kunskap om att en god start på BB har stor betydelse för den fortsatta amningen. 
Forskning visar att det är flera faktorer som både främjar och hindrar amningsstarten. 
De nyblivna mammorna tvivlar ofta på sin egen förmåga och stöd från personal och 
familj är viktig. Barnmorskans stärkande roll är viktig för att lyfta och stärka patientens 
egna resurser. Tidigare forskning berör aspekter av vård och stöd men det saknas 
forskning som specifikt belyser det som är stärkande i vårdrelationen vid amningens 
början.  Syftet med studien är att beskriva vad nyblivna mammor upplever som 
stärkande i vårdrelationen vid uppstarten av amningen. Studien är en kvalitativ 
intervjustudie och grundar sig på åtta livsvärldsintervjuer med nyblivna mammor. 
Intervjuerna analyserades med kvalitativ innehållsanalys. Under analysprocessen 
framkom fem kategorier: Information ger tillit och stärker till att tro på sig själv, 
Praktisk hjälp ger trygghet, Närheten till vårdare stärker och inger lugn, Närvaro av 
vårdare ger en känsla av att vara bekräftad och sedd och Vårdares förmåga att vara 
personliga och kompetenta i bemötandet. Ett genomgående tema identifierades som En 
omsorgsfull vårdrelation stärker de nyblivna ammande mammorna. Resultatet visar att 
när vårdaren visar omsorg och ser till de nyblivna mammornas individuella behov 
känner de sig sedda och blir lugna och trygga. En omsorgsfull vårdrelation som präglas 
av varsamhet och kompetenta vårdare som fångar upp, stöttar och ser mammorna 
efterfrågas. Konklusionen av studien är att det är många bitar som ska falla på plats för 
att ett gott möte ska kunna ske och en god vårdrelation präglad av omsorg skapas. 
 
Nyckelord: Vårdrelationen, Stärker, Amning, Amningsuppstarten, Nybliven mamma, 
Vårdare. 
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INLEDNING 
De flesta nyblivna mammor påbörjar amning och amning är en viktig del i livet 
tillsammans med det nya barnet. I barnmorskans ansvarsområde ligger att ge stöd och 
vård vid amningens uppstart. Det väcktes ett intresse under barnmorskeutbildningen att 
studera vad mammor upplever stärkande i mötet med vårdare vid amningsuppstarten. 
Vad kan vi som barnmorskor bistå med för att göra den första tiden som nybliven 
mamma och familj så bra som möjligt? Vad är det de nyblivna mammorna vill ha ut av 
vårdrelationen? Vad i amningshjälpen är givande för att mamman ska känna tillit och 
trygghet och känna sig bekväm i sin nya roll som nybliven mamma? Vi tycker det 
behövs forskning om vad som är stärkande och bra i vårdrelationen, positivt fokus, detta 
för att vårdare runt den nyblivna familjen ska kunna ta till sig vad som är stärkande i 
vårdrelationen och göra starten för den nya familjen så bra om möjligt. 
 
 
BAKGRUND 

Amning 
Det har skett en hel del förändringar både i samhället samt i attityder till amningen 
sedan 1930-talets Sverige då amningsfrekvensen var hög och de flesta födde sina barn 
hemma. När sjukhusfödslarna ökade, från mitten av 1930-talet, minskade 
amningsfrekvensen drastiskt och mellan 1950- 1970-talet var det endast 35 % av de 2 
månader gamla barnen som ammades och 10 % av sexmånaders barn. I början av 1970-
talet steg amningsfrekvensen och medvetenheten om vikten av amning ökade hos 
mödrarna. På mitten av 1980-talet skedde åter igen en minskning för att sedan öka igen 
under 1990-talet. Internationellt ligger Sverige högt på amningsfrekvensskalan över hur 
många som påbörjar amning däremot är det få som enbart ammar de första sex 
månaderna. Andelen enbart ammade barn har minskat sedan 2004 och det finns stora 
skillnader mellan olika regioner i Sverige. År 2009 ammades 85 % helt av de en vecka 
gamla barnen, vid två månaders ålder ammades 70 % helt och vid sex månaders ålder 
10 % (Socialstyrelsen 2011). World Health Organisation (WHO 2013) rekommenderar 
enbart amning upp till sex månader och delamning i två år eller längre. De menar även 
att amning bör startas inom det första dygnet, inte vara tidsbegränsat utan erbjudas så 
ofta barnet vill, dag som natt, och att flaskmatning och napp ska undvikas innan 
amningen är etablerad. Bröstmjölk är säkert förpackad och innehåller all den näring som 
ett barn behöver för att växa och må bra. Den innehåller även antikroppar som skyddar 
mot infektionssjukdomar. Amning har också långsiktig god påverkan på barnets hälsa 
genom att minska risken för övervikt, fetma och diabetes typ-2 som tonåring och vuxen. 
Under amningstiden med enbart amning kan kvinnan skyddas naturligt från att bli 
gravid de första sex månaderna och amning minskar även risken för att senare i livet 
drabbas av bröst- eller äggstockscancer (WHO 2013). 
 

Amningsvänliga sjukhus 
Kampanjen för amningsvänliga sjukhus, Baby Friendly Hospitals Initiative (BFHI), 
startades av WHO och UNICEF 1991 på grund av oron för den nedåtgående 
amningstrenden och det medicinska, sociala och ekonomiska konsekvenser detta förde 
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med sig. WHO och UNICEF uppmanade alla regeringschefer att ge stöd åt detta 
initiativ på amningsområdet. Initiativet bygger på 10 steg för lyckad amning som är 
evidensbaserat utarbetats för sjukhus att följa (WHO & UNICEF 2009). Det svenska 
arbetet med amningsvänliga sjukhus startade 1992 på uppdrag av regeringen. Det 
tillsattes en nationell expertgrupp och en nationell amningskommitté. Dessa grupper 
fick i sin tur i uppdrag att genomföra kampanjen i Sverige (Kylberg, Westlund & 
Zwedberg 2009, ss. 13-16). I bakgrunden till detta fanns FN:s barnkonvention som ser 
till barns rätt till adekvat uppfödning och ett omhändertagande som innehåller både 
värme och omtanke (UNICEF 2009). Som bakgrund fanns även den internationella 
barnmatskoden som är till för att skydda konsumenterna från oetisk marknadsföring av 
bröstmjölksersättning från multinationella företag (WHO 1981). Den internationella 
barnmatskoden antogs i Sverige 1983. Våren 1996 kunde alla svenska förlossnings-och 
BB-avdelningar efter en tids förbättringsarbete och utbildning av personal ansluta sig 
och utnämnas till amningsvänliga sjukhus, vilket medfört bättre rutiner kring amning. 
Medvetenheten och kunnigheten har ökat avsevärt om att en god start på BB har stor 
betydelse för den fortsatta amningen under många månader framöver (Kylberg, 
Westlund & Zwedberg 2009, ss. 13-16). 
 

Faktorer som påverkar amningsstarten 
Forskning visar att det finns ett flertal faktorer som både främjar och hindrar 
amningsstarten. Det nyfödda barnets instinkter till att börja suga på mammans bröst 
efter födseln stärks av tidig hud mot hud kontakt (Bystrova et al. 2005 se Svensson 
2011, s. 16; Ekström 2005, s. 29-30; Moore, Anderson, Bergman & Dowswell 2012, 
s.89). Initieringen av tidig amning och samvård är faktorer som påverkar amningsstarten 
positivt i motsatts till onödig separation av mor och barn, tillmatning av 
bröstmjölksersättning utan medicinsk orsak samt flaskmatning som har negativ inverkan 
på amningsstarten (Chapman & Perez-Escamilla 1999; Ekström et al. 2003a; 
DiGirolamo et al. 2001, 2008; Howard et al. 2003; Abouelfettoh et al. 2008; Huang et 
al. 2009 se Svensson 2011, s.16). Andra riskfaktorer som förlänger tiden till första 
amningstillfället är övervikt hos mamman, förlängd utdrivningsfas och låg födelsevikt 
hos barnet (Chapman & Pérez-Escamilla 1999, s.452).  Ett flertal studier visar, (De 
Chatesu et al. 1977; Mattiesen et al. 2001; Nissen et al. 1995; Ransjö-Arvidsson et al. 
2001; Rigardt & Alade, 1990; Sosa et al. 1980; Widström et al. 1987 se Ekström 2005, 
s. 29), att medicinsk bedövning under förlossningen senarelägger den nyföddes 
spontana instinkt att börja suga och söka efter mammas bröst (Ekström 2005, s. 29). 
Kejsarsnitt har en negativ påverkan genom att tiden för den första amningen fördröjs 
jämfört med en vaginalförlossning (Rowe- Murray & Fisher 2002, se Svensson 2011, s 
7; Chapman & Pérez-Escamilla 1999, s.452). Även smärta och orörlighet försvårar 
amningspositionen och där med amningen de första dagarna efter kejsarsnitt (Manhire, 
Hagan & Floyd 2007, s.378). Hos överviktiga (BMI >30) gravida ökar 
mjölkproduktionen markant långsammare trots amning de första 48 timmarna och upp 
till sju dygn jämfört med normalviktiga gravida (Rasmussen & Kjolhedes 2004, s.467). 
Hänsynsfull attityd och positivt bemötande av vårdpersonalen påverkar uppstarten av 
amning gynnsamt. Enkla och relevanta instruktioner underlättar för mamman att förstå 
vid amningshjälp (Persson, Fridlund, Kvist & Dykes 2010, s.110).  Kunskap om 
amningens fördelar och tron på sin egen förmåga att amma har ett starkt samband och är 
faktorer som tillsammans påverkar amningsstarten (Palmér, Carlsson, Mollberg & 
Nyström 2010a, s. 5; Chezem, Friesen & Boettcher 2003, s.43). Lågutbildade och 
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låginkomsttagare samt ensamstående mammor är i lägre grad inställda på att försöka 
initiera amning (Persad & Mensinger 2008, s.56). 
 
Självförtroendet hos mamman är en annan viktig faktor i amningsuppstarten. Faktorer 
som ökar mammornas självförtroende i amning enligt Hall och Hauck (2007), är knutet 
till effektiv kontinuerlig vård som att barnet äter bra, att en amningsplan följs, att 
journalanteckningar följs. Även att mammorna får förtroende att fatta egna beslut, får 
användbara tips, härdar ut, ignorerar vad andra människor tycker, får rätt anknytning, 
kan pumpa och spara bröstmjölk, att barnet går upp i vikt och är tillfredsställd ökar 
självförtroendet (Hall & Hauck 2007, s.790). 
 

Att påbörja amning - nyblivna mammors upplevelser 
Palmér et al. (2010a, ss. 3-4) menar att det är en existentiell utmaning för kvinnan att 
börja amma sitt barn även om amningen är välfungerande. Många kvinnor tvivlar på sin 
förmåga att amma. De är rädda att de inte ska ha tillräckligt med mjölk så barnet blir 
mätt och nöjt. Kvinnorna menar att det är vetskapen av att bröstmjölken är det bästa för 
barnet som gör att de är motiverade att starta upp amningen, bröstmjölkens 
hälsofrämjande egenskaper motiverar till att hålla ut och verkligen försöka. 
 
Känslan av trygghet ökar när stödet från personal och familj är stort. Positiv attityd och 
ett gott bemötande av personalen är av stor vikt, mamman behöver känna sig bekräftad. 
Mamman och hennes partner behöver få lugn och ro för att kunna knyta an till sitt barn 
(Persson et al. 2010, s.110). Att ha sitt barn hud mot hud är bra för initieringen av 
amningen. Hud mot hud stärker känslan av välbefinnande, mammorna uttrycker känslor 
som underbart, mysigt, det skapar en känsla av säkerhet, glädje och harmoni. Det 
kändes bra och naturligt (Dahlby, Calais & Berg 2011, s. 109). Relevant information i 
amningssituationer ökar tryggheten medan inkonsekventa råd minskar tryggheten 
(Persson et al. 2010, s. 110) och ger en känsla av ensamhet, förvirring och kan göra att 
mamman förlorar självförtroendet och kontrollen (Palmér, Carlsson, Mollberg & 
Nyström 2012, s. 4; Manhire, Hagan & Floyd 2007, s. 378; Hall & Hauck 2007, s. 789). 
Mammans självförtroende påverkas även av omständigheter som förlossningsskador, 
såriga bröstvårtor, att mjölken inte rinner till på tredje dagen, platt bröstvårta och 
bröstinfektion. Barnets förmåga och beteende kan ha också negativ inverkan på 
mammans självförtroende genom att vara slött eller svårväckt, vägran att ta bröstet, 
viktnedgång och otröstligt barn, kort tungband, reflux/kolik, infektion eller ha ett litet 
eller förtidigt fött barn. Kommentarer från omgivningen om att ha för lite mjölk eller 
om personalen ger mjölkersättning till barnet gör att mamman får en känsla av 
misslyckande (Hall & Hauck 2007, s. 790). 
 
En studie, av Bäckström, Hertfelt Wahn och Ekström (2010), visar att mammorna 
önskar bli sedda som unika individer. Det är positivt om barnmorskan utgår ifrån deras 
individuella behov av amningsstöd. Självförtroendet stärks om de blir bekräftade i att 
deras amning är normal. Utebliven bekräftelse ger en känsla av misslyckande. 
Osäkerheten ökar om personalen ger motstridiga råd eller information vilket leder till att 
förtroendet för personalen minskar. Mammorna upplever att det var viktigt att ha 
förtroende för personalen vilket undergrävs då de träffar många olika varje dag vilket 
leder till ökad osäkerhet i amningen. Mammorna tror att kontinuitet och uppföljning 
skulle stärka relationen till personalen vilket i sin tur skulle öka deras tro på sin förmåga 
till amning (Bäckström et al. 2010, ss. 3-6). För stort fokus på amningen från personalen 
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upplevs som kravfyllt och skapar prestationsångest och stress över att den måste 
fungera (Rudman & Waldenström 2007, s. 8). Annan forskning (Ekström & Nissen 
2006, s.310; Ekström, Guttke, Lenz & Hertfelt Wahn 2011, s. 112) visar att 
kontinuerligt amningsstöd under de första tre dagarna även stärkte moderns känslor och 
relation till sitt nyfödda barn i ett långt perspektiv. Anknytningen till barnet efter nio 
månader är starkare hos de mödrar som fått kontinuerlig amningsstöd än hos dem som 
inte hade fått det. 
 
Vid svårigheter med amningen är det stärkande om mamman kan dela detta med andra 
mammor med samma problem. Det ger en lättnad av att inte vara ensam och inte dömas 
för sina svårigheter (Palmér et al. 2012, s. 6). När mammorna själva får identifiera och 
lösa sina amningsproblem leder det till ökat självförtroende och stärkt längtan till att 
amma (Sun Kang, Young Choi & Jung Rya 2008, s.18). Samtidigt ger effekten av att 
dela med sig en känsla av att var en unik människa som blir sedd och lyssnad på vilket 
är viktigt (Palmér et al. 2012, s.6). Vid svårigheter med amningen upplevs det positivt 
om en amningsplan som sträcker sig över en längre tid upprättas ihop med 
barnmorskan, med tydliga strategier som verktyg för hur amningen ska kunna 
underlättas och så småningom fungera (Zwedberg & Naeslund 2011, s. 4). 
 
Handgriplig hjälp när personalen tar tag i bröstet för att visa hur mamman ska göra utan 
att fråga om det går bra upplevs som svårt (Bäckström et al. 2010, s.5; Palmér et al. 
2012, s. 6) och sänker självförtroendet hos mamman (Hall & Hauck 2007, s. 790). Även 
om en vårdare frågar om det går bra att hon tar tag i bröstet för att visa, är det många 
som inte vågar säga nej och upplever det som integritetskränkande (Palmér et al. 2012, 
s. 6). Reaktionen på handgriplig hjälp varierar dock hos mammorna. Några upplever det 
stressande, obehagligt och smärtsamt andra upplever inte det. Flertalet mammor 
upplevde att deras barn reagerade kraftigt på den handgripliga hjälpen både med skrik, 
hysteri eller det motsatta med lojhet och somnade eller att de verkade uttråkade 
(Svensson 2011, ss. 47-48). 
 

Definition av ordet stärka 
Eftersom syftet i den här studien är att studera det som är stärkande behövs en definition 
på vad ordet betyder. Enligt svenska akademiens ordlista betyder ordet stärka att ge 
kraft, att ge krafter, göra hållbarare, mer motståndskraftig, förstärka och med avseende 
på person och kropp; göra starkare, ge större styrka, bättre vigör, göra friskare och 
sundare, förr även lika med att stötta eller stödja någon. Stärka kan också betyda; göra 
någons hopp, tro, vilja eller andliga kraft starkare. Stärka betyder även uppmuntra, 
stärka någon i något exempelvis göra någon mer beslutsam, övertygad om riktigheten i 
något, befästa något, stryka eller bekräfta något. Det kan även handla om att återvinna, 
samla, skaffa sig bättre eller nya krafter (SAOB 1997). 
 

Barnmorskans stärkande roll 
Stärka har beskrivits av Berg och Lundgren (2010) som att ha ett bekräftande 
förhållningssätt. Bekräftelse innebär att ge adekvat information samt utrymme till 
reflektion och att det personliga vårdande samtalet är präglat av öppenhet (Berg & 
Lundgren 2010, s. 237-238).  Barnmorskans perspektiv på barnafödande och amning är 
att det är något naturligt och att det genuina hos varje kvinna ska främjas. Det är viktigt 
att barnmorskan påtalar att amning är så mycket mer än näring för barnet, då stort fokus 
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ofta läggs på kroppens förmåga att producera tillräckligt med mjölk vilket påverkar hur 
kvinnan värderar sig själv som mamma. Barnmorskan roll är att stärka mamman till att 
fokusera på amningen som en relation utan krav där barnets behov av närhet, värme och 
interaktion tas tillvara (Palmér 2010b, ss. 210-213). Det är även viktigt att som 
barnmorska stärka pappan så han ser och förstår sin viktiga roll. Pappans och 
närståendes stöttande roll för kvinnan i amningsuppstarten har positiv effekt på 
amningen (Palmér 2010b, ss. 213; Ekström, Widström & Nissen 2003, s. 264). Ett 
stödjande av det unika stärker den nyblivna mammans inre resurser (Berg 2010b, s. 
150). 
 
Barnmorskans roll är att stödja och stärka familjen. Relationen mellan mamman och 
barnet ska ses som en integrerad helhet. Barnmorskan bör uppmuntra till amning då 
amningen stärker anknytningen mellan mor och barn. Barnmorskan har både ett 
medicinskt och ett psykologiskt perspektiv på varför amning bör initieras. Stödet bör 
ges ur ett holistiskt perspektiv där man ser till helheten kring familjen och stärker dem 
(Zwedberg & Naeslund 2011, s. 4). Det är bara mamman själv som kan avgöra vad en 
lyckad amning innebär. För de som ammar en begränsad tid, eller inte får igång 
amningen är det viktigt att de stärks i att de i alla fall försökt, istället för att vara 
besvikna över att det inte fungerade eller blev så länge som de önskat (Kylberg, 
Westlund & Zwedberg 2009, s.41). Mammorna värdesätter när barnmorskan är lyhörd 
för deras sårbarhet och ger dem stöd. De vill att barnmorskan delar med sig av sina 
erfarenheter och kunskaper. Det är betydelsefullt att stanna upp och reflektera 
tillsammans med någon, med mer erfarenhet. Att känna tillit och kunna anförtro sig till 
någon, visar sig vara viktigt (Zwedberg 2010, s. 206). 
 
En god vårdrelation är förutsättningen för att barnmorskan ska ha en stärkande roll. 
Vårdrelationen är det samspel mellan vårdare och patient där vårdandet äger rum och 
bygger på tillit och respekt (Wiklund 2003, ss. 155-158). Vårdaren öppnar för en god 
vårdrelation genom att visa att hon vill möta, hjälpa och vårda. Öppenheten inkluderar 
patientens livsvärld och livsberättelse för att ge förutsättningar att förstå henne och 
hennes sätt att vara och ge möjlighet till att vårda hela människan, kropp, själ och ande 
där alla behov tas hänsyn till (Berg 2010a, ss. 32-37). Vårdandet har patienten som 
medelpunkt och utgår från att patienten är experten på sig själv. Detta patientperspektiv 
gör det möjligt att stödja och stärka patienten till att uppnå hälsa i möjligaste mån 
(Dahlberg & Segesten 2010, ss. 103-109). Vårdrelationen präglas av att stärka 
patientens egna resurser. Det är viktigt att göra patienten delaktig, ge patienten 
inflytande att våga vara självständig så att hon inser sin egen kapacitet vilket bidrar till 
ökad självkänsla (Berg 2010a, ss. 35-37). Delaktig ger en känsla av sammanhang så att 
sårbarheten kan minska, frihetskänslan öka och hälsa och välbefinnande kan utvecklas 
(Dahlberg & Segesten 2010, ss. 103-109). Vårdrelationen ska ge kraft och lindra eller 
hindra eventuellt lidande (Wiklund 2003, ss. 156-158). 
 
Varje nybliven mamma är i behov av bekräftelse. En stödjande och stärkande 
vårdrelation kan göra att mamman upplever sig själv att hon duger och är värdefull för 
sitt barn. Om vårdrelationen utgår från mammans önskemål kan kontakten mellan 
mamman och barnet förbättras och mynna ut i att barnet ammas under en längre tid 
vilket gynnar både mamman och barnet psykiskt som fysiskt (Palmér 2010b, s. 216). 
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PROBLEMFORMULERING 
Forskning visar att amning är något som av många tas för givet, något som är självklart 
och bara ska fungera. För en del nyblivna mammor blir amningen en stor utmaning när 
de inser att det kanske inte är så lätt. Redan under graviditeten samtalas och undervisas 
det om amning på mödravården och i föräldrautbildningen men informationen verkar 
vara svår för föräldrarna att ta till sig, största fokus läggs på förlossningen. Att amning 
skulle kunna vara komplicerat och att det tar ett tag att få till amningen verkar för en del 
nyblivna mammor komma som en chock. Tidigare forskning berör aspekter av vård och 
stöd men det saknas forskning som specifikt belyser det som är stärkande i 
vårdrelationen vid amningens början. För att utveckla vården i en riktning som 
tillmötesgår nyblivna mammors behov behövs mer forskning som utgår från deras 
upplevelser av det som är stärkande.  När nyblivna mammor samtalar kring amning 
handlar det mest om vad som var svårt och om att personalen på BB gav så olika tips 
och att det var svårt att veta vem man skulle lyssna på. Upplevelsen av 
amningsuppstarten blir svår för många mammor. I denna studie undersöks vad nyblivna 
mammor upplever som stärkande i vårdrelationen. Vad i relationen med vårdarna 
stärkte mammorna i upplevelsen att klara av amningen och tro på sig själva som 
ammande nyblivna mammor? 
 
 
SYFTE 
Att beskriva vad nyblivna mammor upplever som stärkande i vårdrelationen vid 
uppstarten av amningen. 
 
 
METOD 

Ansats 
En kvalitativ ansats valdes då detta passade syftet i att beskriva vad nyblivna mammor 
upplever som stärkande i vårdrelationen vid uppstarten av amningen. En kvalitativ 
ansats gör det möjligt att nå en djupare kunskap, förstå likheter och skillnader inom 
området (Lundman och Hällgren-Graneheim 2012, s.162). 
 

Deltagare 
Nyförlösta förstföderskor som under graviditeten vårdats på två 
Barnmorskemottagningar i Västsverige tillfrågades om deltagande i studien. De har alla 
fött barn under perioden mars till augusti 2013. Mammorna valdes ut av barnmorskor på 
barnmorskemottagningarna utifrån följande inklusionskriterier: svensktalande, 
förstagångsförälder, fött barn under mars till augusti månad 2013, att mamman hade för 
avsikt att amma. De tillfrågades om deltagande i studien via brev och mail. Utav åtta 
tillfrågade svarade sju att de var positiva till att delta i studien. Då det var svårigheter att 
få tag på ytterligare en deltagare via Barnmorskemottagningarna tillfrågades väninnor 
och bekanta om de kände någon som kunde tänkas delta i studien. På detta vis 
rekryterades ytterligare en deltagare. Mammorna var mellan 25-39 år. Alla levde i en 
relation med pappan till det nyfödda barnet. En av papporna hade ett barn sedan ett 
tidigare förhållande. Fem av deltagarna hade högskoleutbildning och tre 
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gymnasieutbildning. Intervjuerna utfördes mellan fyra till åtta månader efter barnets 
födelse. Mammorna har i samband med graviditetskontroller och sitt barns födelse 
vårdats på olika barnmorskemottagningar, BB-avdelningar, amningsmottagningar och 
BVC i Västsverige. 
 

Datainsamling 
Föreliggande arbete är en kvalitativ intervjustudie och grundar sig på åtta intervjuer med 
nyblivna mammor där de har fått beskriva sina upplevelser i livsvärldsintervjuer 
(Dahlberg, Dahlberg & Nyström 2008, ss.183-195). Livsvärdsintervjuer valdes som 
metod för att få fram en så nyanserad beskrivning som möjligt av vad och hur den 
intervjuade personen upplevde amningsuppstarten. Det är även ett bra verktyg för att 
fånga mångfalden i skillnader och variationer i synen på det som undersöktes 
(Dahlberg, Dahlberg & Nyström 2008, ss. 44-46). 
 
Deltagarna bestämde plats och tid för intervjun. Sex av deltagarna intervjuades i deras 
hem och två i annan hemmiljö. Intervjuerna varade mellan 19-37 minuter. Sex av 
intervjuerna utfördes av oss gemensamt och två utfördes enskilt. Studien inleddes med 
en pilotintervju som sedan inkluderades i studien. Vid intervjutillfället fick 
informanterna även muntlig information om studiens syfte och att all information var 
konfidentiell och att det var frivilligt att delta i studien. Ett samtyckesformulär fylldes i 
vid intervjutillfället. Samtliga intervjuer inleddes med frågan -Vill du så detaljerat som 
möjligt beskriva vad du upplevde som stärkande i vårdrelationen vid uppstarten av 
amningen? Informanten fick fritt berätta utifrån sin egen upplevelse. Uppföljande frågor 
ställdes för att få deltagaren att reflektera och beskriva sin upplevelse. Intervjuerna 
transkriberades ordagrant kort efter intervjutillfället och avidentifierades och tilldelades 
en siffra. 
 

Dataanalys 
Texten analyserades med Lundmans och Hällgren-Graneheims (2012) kvalitativa 
innehållsanalys som modell. Denna modell är användbar när variationer av skillnader 
och likheter ska beskrivas och baseras på människors upplevelser av något i deras liv. 
Innehållet måste tolkas i sitt sammanhang och kräver att det finns kunskap om 
sammanhanget av forskaren för att innehållet ska kunna tolkas (Lundman & Hällgren-
Graneheim 2012, s.187-189). 
 
Intervjuerna transkriberades ordagrant och lästes flera gånger var för sig, för att se 
helheten. Genom upprepad läsning valdes stycken ut som svarade mot syftet och lyftes 
ut till meningsenheter som vidare kondenserades till text. Texten kodades och delades 
sedan in i kategorier. Under analysarbetet efter att kategorierna bildats och skrivits ner 
blev ett tema synligt i texten. Innehållet i texterna från intervjuerna utgörs av både 
manifest och latent innehåll. I resultatet visas det manifesta innehållet i form av 
kategorier och det latenta innehållet i form av ett tema (Lundman & Hällgren-
Graneheim 2012, s. 189). Då de intervjuade mammorna inte alltid visste om det varit 
barnmorskor, barnskötare eller undersköterskor som hjälpt dem vid initieringen av 
amningen valde vi att använda oss av samlingsnamnet vårdare i resultatet. 
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Tabell 1. Exempel på analysprocess 

Meningsenhet Kondenserad 
meningsenhet 

Kod Kategori Tema 

JA det gjorde hon 
faktiskt! Satte sig på 
sängkanten 
Istället för att liksom 
stå kanske vid dörren 
eller stå å prata. Hon 
kom verkligen in i 
rummet om man säjer 
så, om du för står? Å 
satte sig ner och prata 
med oss å sådär… 

Hon satte sig på 
sängkanten. Hon 
kom verkligen in 
i rummet. 
Pratade med oss. 

Närvaro Närvaro av 
vårdare ger en 
känsla av att 
vara bekräftad 
och sedd som 
nybliven 
ammande 
mamma. 

En omsorgsfull 
vårdrelation 
stärker de 
nyblivna 
ammande 
mammorna. 

 
Etiska överväganden 
Då uppsatsen är på magisternivå och inte betraktas som forskning har inte tillstånd från 
den regionala etikprövningsnämnden sökts (2003:460). Förfrågan om godkännande av 
datainsamling har erhållits av vårdenhetschefen för aktuella Barnmorskemottagningar. 
Deltagarna i studien har fått information om studiens syfte, hur den är upplagd, om det 
finns några risker med att delta, att det är frivilligt deltagande och rätt att dra sig ur om 
de önskar utan att behöva uppge orsak. Deltagarna skrev under informerat samtycke i 
samband med intervjuerna. I informationen ingick även att allt material kommer 
behandlas konfidentiellt, avkodas och förvaras utan att obehöriga har tillgång till dem 
och endast kommer användas för forskningsändamål (Kvale & Brinkmann 2009, s. 87; 
Vetenskapsrådet 2002, ss. 5-14).  
 
 
RESULTAT 
I analysprocessen framkom ett tema En omsorgsfull vårdrelation stärker de nyblivna 
ammande mammorna.  Fem kategoriter identifierades och arbetades fram efter vad som 
upplevs som stärkande i vårdrelationen vid uppstarten av amningen av de nyblivna 
ammande mammorna. Kategorierna är Information ger tillit och stärker till att tro på 
sig själv, Praktisk hjälp ger trygghet, Närheten till vårdare stärker och inger lugn, 
Närvaro av vårdare ger en känsla av att vara bekräftad och sedd och Vårdares förmåga 
att vara personliga och kompetenta i bemötandet.   
 

En omsorgsfull vårdrelation stärker de nyblivna ammande mammorna 
En omsorgsfull vårdrelation stärker och ger trygghet. Omställningen att bli mamma för 
första gången är stor och omvälvande. Det är lätt att tvivla på sin egen förmåga och 
känna sig skör. I denna nya situation är de nyblivna mammorna i stort behov av stöd 
och omsorg. Att initiera amning är inte alltid lätt och en känsla av att inte duga kan lätt 
infinna sig. Mammorna uttrycker att de är i behov av att bli omhändertagna, känna 
trygghet, inges hopp och bli sedda. En omsorgsfull vårdrelation efterfrågas av snälla, 
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varsamma och kompetenta vårdare vilka har förmågan att skapa en relation kantad av 
omhuldande, medkänsla och empati. Stärkande aspekter i vårdandet vid amning är 
också villkorslös vård vilket betyder att erhålla vård utan att behöva ge något tillbaka 
till vårdaren men också att vårdarna verkligen finns där, är hängivna och visar att det 
vill väl. I den omsorgsfulla vårdrelationen som är stärkande balanseras hjälp och 
undervisning så att amningen kan genomföras så som mamman tänkt sig. När vårdare 
besitter egenskaper som kan liknas vid en god moder känner de nyblivna mammorna 
lugn och trygghet, vad som än händer vill de kunna lita på att vårdaren finns där och 
fångar upp, stöttar och ser deras behov. Vårdaren ska kunna känna av när hon kan backa 
och låta den nya lilla familjen klara sig själv och när hon behövs hos familjen för att 
stödja och stärka. En vårdare att lita på som ser den nya familjens behov. 
 

Information ger tillit och stärker till att tro på sig själv                    
Att få muntlig information anpassad efter sina egna behov och förutsättningar ger tillit 
och stärker till att tro på sig själv vilket grundar till en god amningsstart. Flertalet av 
mammorna uppger att informationen de fått om amning genom föräldrautbildningen på 
sin barnmorskemottagning ligger till god grund för att nu i amningsuppstarten verkligen 
förstå och ha tålamod för att förhoppningsvis lyckas med amningen. De har vid 
upprepade tillfällen fått information både muntligen och via film om amning och detta 
tillsammans med tips och idéer gör att de känner sig lugna. Även kunskap och 
erfarenheter de fått från vänner och familj stärker dem till att tro på sig själva och 
förmågan att amma. Dessa förberedelser grundar för en bra amningsstart och 
tillsammans med information som ges på BB finns en känsla av tillit att tro på sig själv. 

 
“det var väldigt bra man får ändå lite mental förberedelse med den där 
filmen och prata lite på föräldragruppen och så där... Ja då såg vi samma 
film så då fick vi repeterat en gång till både det man hade hört innan och 
lite repetition inför hemgång tror jag också och tips å osv… och ta med 
sig…”(4). 

 
Mammorna berättar att tydliga instruktioner och saklig information stärker dem. När 
vårdarna är lugna, tydlig och informativa är det lätt att ta till sig ny kunskap och 
rådgivning. De muntliga råden och tipsen mammorna får kring amning är lätta att förstå 
när de är konkreta. Informationen och kunskapen de delges gör att de kan känna tillit till 
sig själv, att ”det här kommer jag att klara av”. Muntliga tips och knep tas villigt emot. 

 
”Ja och jag fattade liksom vad de pratade om plötsligt lite grann när man 
gick igenom det lite sakligt att nu gör vi så här å nu gör vi så här nu sätter 
du dig här… Jag minns just när jag satte mig i den där stolen att jag fick de 
här instruktionerna och liksom bara va´ fan de här funka ju liksom och man 
lite så här vad skönt!” (7). 
 
“Jag tycker att jag fick så himla bra instruktioner på BB så jag har inte 
behövt å ringa till amningshjälpen eller så…” (3).  

 
Om mammorna kände osäkerhet och hade frågor upplever de att de fick svar och hjälp. 
De bekräftades i sin oro och vårdarna normaliserade genom att tala om att det inte är så 
lätt att börja amma och lära känna sitt barn, att det tar lite tid. Känslan av att inte behöva 
klara allt själv är stärkande. På BB är det bra med muntlig amningsinformation både 
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enskilt och i grupp särskilt då det är en upprepning av tidigare erhållen information. 
Fördelen med att ha information i grupp är att de nyblivna mammorna kan dela 
erfarenheter och lyssna till varandra och vårdarens råd. 

 
”vi några mammor och en barnmorska satt och pratade en stund... också 
det att få andras erfarenheter och andras tips och då få lite från den 
barnmorskan också som var lite mer generellt och inte var specifikt för mig 
för det kan vara att man får problem senare som man inte … tänker på då 
… då var det också som jag vet nått tips från någon utav de andra 
mammorna”(4). 
 

Praktisk hjälp ger trygghet 
Praktisk hjälp ger trygghet och lärdom om hur amningen går till. Mammorna befinner 
sig i en helt ny situation och behöver hjälp och stöttning för att förstå hur de ska göra. 
De flesta har fått någon form av praktisk hjälp, även om den har varierat. Någon har 
endast fått hjälp med att lägga barnet i en bättre position för att få ett bättre läge vid 
bröstet. Andra har instruerats till att hitta en bra ställning antingen sittande eller 
liggande och att använda kuddar att stötta upp med för att hitta ett bra läge. Mammorna 
uttrycker att det är stärkande när vårdarna ger värdefulla tips och verkligen visar hur de 
ska göra.  Den praktiska hjälpen är rak och tydlig, vårdarna visar konkret hur det ska gå 
till. Hjälpen blir en undervisning i hur mammorna framöver ska klara amningen själva. 

 
“… Utan man vill ha det här… man måste hinna fatta hur det funkar. Å det 
tycker jag nog att ja… när jag fick en trygg lugn person som handgripligen 
visade med lugna händer att: - Sätt dig här! Ta den här kudden!  – Lägg 
barnet så här! Då trillade polletten ner till slut när man får det tydligt! För 
man är ju nästan lite efter, man fattar inte så bra… eller jag gjorde inte 
det…” (7). 

 
När de nyblivna mammorna försökte amma utan att lyckas kunde de ringa på hjälp. De 
uttrycker att de inte fick till amningen och att de ville att vårdaren skulle visa hur de ska 
göra. Flera av dem berättar att de nästan kände sig desperata. ”Barnet behöver ha mat 
nu men jag lyckas inte få till amningen”. I desperation efterfrågas ibland handgriplig 
hjälp. Med handgriplig hjälp avses när vårdaren tar tag i bröstet och i barnets huvud för 
att hjälpa till att hitta rätt teknik. Att få denna hjälp upplevs som stärkande i den 
bemärkelsen att mamman får hjälp till att få barnet att få ett bra tag om bröstet. De 
lyckas att amma med hjälp från vårdaren och det är stärkande på det sättet att de lyckas 
att ge sitt barn mat. Det är mammorna själva som bett om handgriplig hjälp och inte 
vårdaren som har frågat vilket betyder att det är de som har en vilja att få den typ av 
hjälp. En mamma berättar att hon var så trött och hade ingen lust att prata och tyckte då 
att den handgripliga hjälpen var bra då hon snabbt fick hjälp med att få barnet att suga. 

 
“Åh man är ju liksom helt slut man vill bara att allting ska funka. Man 
orkar inte prata så jätte jättemycket heller… man vill ju bara ha hjälp med 
det man ringde om. Så på det sättet så var det ganska ja… du ska göra så 
här och så här… nu suger han… hej då”(1). 

 
Andra har fått hjälp med hur handmjölkning går till. Då har en vårdare handmjölkat 
bröstet åt mamman för att visa. Det upplevs positivt i den bemärkelsen att mammorna 
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känner att de inte vet hur de ska göra och att de senare kan utföra det själva efter det 
lärotillfället. Även här har detta efterfrågats av mammorna själva. Handmjölkningen har 
resulterat i bröstmjölk som de kunnat mata sitt barn med på sked eller i kopp vilket 
upplevs stärkande. 

 
“hmm… det var helt okej. Alltså jag tror att efter förlossningen så var jag 
liksom som att här ta min kropp, jag bryr mig inte längre.. skratt…Nä det 
hade jag inga problem med över huvudtaget. Jag tror t.o.m. att hon frågade 
om jag ville men jag kände nog att jag hade ingen aning om hur eller vad 
jag hade ingen aning om nått så jag sa gör det bara så det blir lite 
överstökat”(5). 

 
Några av de nyblivna mammorna fick problem med amningen de första dagarna. Då var 
det stärkande när vårdare hjälpte till att lösa problemen. Någon fick en amningsnapp för 
att hennes barn inte fick ett bra tag om bröstet. Andra fick såriga bröstvårtor och fick 
hjälp med att pumpa ut bröstmjölk och ge på sked för att avlasta brösten och även de 
fick prova amningsnapp. Ett av barnen var prematurt och orkade inte suga utan 
sondmatades. För några upprättade vårdare amningsplaner för att åtgärda problemen. De 
nyblivna mammorna känner att vårdarna finns där för dem, ser problemen och hjälper 
dem med lösningar och alternativ. Att någon finns där och ser och föreslår en åtgärd är 
stärkande och inger trygghet.  Det uppskattas när vårdarna tar tag i problemen och 
försöker hjälpa omgående. Mammorna känner sig då prioriterade och sedda. Hjälpen 
stärker och gör så att de kan slappna av och känna lättnad. 

 
“… sen började det göra ganska ont i brösten… ähh då fick jag ju några 
sådana här sugnappar…äh vad heter det…det var ju bra och det var en 
barnmorska som gav mig det så det…det tyckte jag ju var stärkande. Att 
liksom få veta att sådana fanns... Hon gick och hämtade en sån direkt, kom 
tillbaka direkt och visade hur jag skulle göra och så. Sen gick det ju 
bra”(1). 

 
Närheten till vårdare stärker och inger lugn 
Närheten till vårdarna och deras amningshjälp ger stöd, stärker och lugnar. När vårdarna 
bjuder in till och visar att de önskar vara delaktiga i mammans initiering av amning 
känner de att vårdarna finns där för dem. Kände mammorna sig osäkra eller behövde 
hjälp så ringde de på dem eller frågade i samband med att vårdarna gick runt och 
hälsade på dem. Vårdarna upplevs villiga att hjälpa till och kunde de inte hjälpa precis 
när mamman behövde dem avtalade de tid och återkom. Känslan av att vårdarna bjöd in 
mammorna till att ta kontakt stärker dem. Att hjälpen aldrig är långt bort är också 
stärkande. Bara vetskapen av att hjälpande vårdare finns nära även om den inte utnyttjas 
stärker och inger lugn och trygghet. Vistelsen på BB upplevdes behaglig just för att 
hjälpen fanns nära. 

 
“att det fanns någon att fråga det var ju väldigt skönt att veta att man alltid 
kunde ringa på den där klockan och att de alltid var väldigt villiga att 
hjälpa till. Men så på nått sätt så… ja det var en trygghet att den 
möjligheten fanns men jag tyckte inte att jag behövde utnyttja den 
jättemycket för att det funkade bra direkt tyckte jag.”  (4). 
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“mest klara vi oss på egenhand så alltså att vara där på det där stället att 
behöver vi hjälp så finns det hjälp det var mest det som var liksom 
lugnande.”(4). 

 
Att vårdarna självmant kom in till mammorna när de gick på sitt arbetspass och 
presenterade sig och visade sin goda vilja till att finnas där är uppskattat. Att få en första 
kontakt med dem ger ett lugn och det är skönt att ha ett ansikte på vårdarna som 
kommer om hjälp önskas. Att sedan få höra att det bara är att ringa på klockan eller 
komma ut i korridoren om något önskas skapar goda förutsättningar till att en god 
relation utvecklas. 

 
“Men det kändes ändå som att hon tog sig tid att komma och titta. Vi 
stämde av när hon gick runt och presentera sig, att det var hon som hade 
hand om oss på natten. Så kom vi överens att vi skulle ringa på klockan när 
han ammade nästa gång så kom hon och tittade då. Och det kändes väldigt 
skönt.”(5). 
 
“det kände vi att vi alltid fick hjälp om vi ringde på klockan”(8). 

 
Vid hemgång erbjöds mammorna att ringa tillbaka till BB eller till 
amningsmottagningen om det behövde hjälp och rådgivning vilket var mycket 
uppskattat. Vetskapen att hjälp finns att tillgå även efter hemgång underlättar och 
stärker mammorna att våga åka hem och fortsätta initiera amningen. Skulle det uppstå 
problem eller funderingar hemma kan de ringa och få kontakt via telefonrådgivning på 
BB, amningsmottagningen och även vända sig till BVC. De har fortfarande någon att 
dela ansvaret med. 
 

“hon sa ni är välkomna att ringa om det är nått och det gjorde vi en eller 
två gånger första veckan vet jag att vi ringde till BB. På kvällarna och 
fråga… så det var väldigt skönt att ha den tryggheten innan man kommit till 
BVC. Jag tänkte det att jag kommer att ringa hit hur mycket som helst” (4). 

 
Flera av mammorna återkom till BB och amningsmottagningen efter hemgång och 
upplever det positivt. Där kunde de få råd och stöd och motivation att orka kämpa 
vidare. 

 
”amningsmottagningen det var nog det bästa stället… det som verkligen 
stärkte mig mest. Som verkligen pushade på och förklarade liksom att det är 
inte enkelt och det här löser vi åh just att man fick den här handskrivna 
planen var nog det som nästan man hade velat ha från allra första början 
liksom en checklista” (5). 

 
Närvaro av vårdare ger en känsla av att vara bekräftad och sedd som nybliven 
ammande mamma   
Vid närvaro av vårdare känner sig mammorna bekräftade och sedda. Mammorna menar 
att vårdarna har en stor uppgift där. Det är en omvälvande tid att bli mamma för första 
gången och att starta upp amningen. Att bli sedd, lyssnad på, bekräftad i sin nya roll och 
få hjälp till en bra start betyder mycket för att växa in i sin nya roll. Att vårdarna även 
ser och bekräftar pappan är mycket uppskattat. Att redan på BB få känna sig som en ny 
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liten familj stärker dem. Det är också av värde att vårdarna normaliserar och bekräftar 
att det inte är något som är fel utan att mammorna får höra att amma är inte lätt det tar 
tid att lära sig både för barnet och för mamman, det är nytt för alla. 

 
”ja precis och dom var så goa mot min man också och det var jätteskönt 
liksom. Det är ju självklart att dom är det mot mig som mamma som är 
patient där men dom behövde ju inte vara det på samma sätt mot honom 
tänker jag mig men det var dom verkligen. Hur mår du? Hur känner du? Att 
han fick en så stor del i det hela också det tyckte jag var jättefint”(6). 
 

Att få utrymme i form av tid och närvarande vårdare beskrivs som stärkande av flera av 
mammorna. En del upplever att de blev stärkta när de gavs utrymme att få prova själv 
vid amningshjälp. En närvarande vårdare som tar sig tid att lyssna och stanna en stund 
på rummet stärker till att våga försöka själv vilket inger mamman tillit till sig själv. 
Mammorna upplever att vårdarna hade tid för dem när de kom in i rummet och satte sig 
ner hos dem. Detta gör att mammorna känner att de fick utrymme att uttrycka sina 
frågor och funderingar i lugn och ro. Motsatsen var när vårdare stod i dörren eller stod 
upp eller inte inväntade mammans respons utan redan var på väg någon annanstans. 
Bästa förutsättningarna för hjälp med amningen skapas med lugn och ro samt tid. 

 
”… satte sig på sängkanten istället för att liksom stå kanske vid dörren eller 
stå å prata. Hon kom verkligen in i rummet om man säjer så, om du förstår? 
Å satte sig ner och prata med oss å sådär…” (3). 
 
”… men båda två satte sig ju ner, det är ju verkligen det som det är ju det 
som är allra allra viktigast… då kände jag att det fanns utrymme för mig att 
säga någonting” (1). 

 
Några mammor uttrycker att de lättare förstod och tog till sig instruktionerna vid 
amningshjälp när de upplevde att vårdarna hade tid och stannade kvar på rummet. En 
mamma menar att den vårdare som tar sig tid och är lugn och informativ inne på 
rummet använder sin tid mer effektivt än de som är stressade inne på rummet. Deras 
minuter är mer värdefulla, den stressade vårdaren använder inte sin tid. 

 
”… jag tror egentligen att de var inne lika länge… resultatet var att deras 
arbetstid asså dom… dom som var bra… dom är liksom. Deras arbetstid 
blev ju mycket mer värdefulla minuter. Det var samma minuter som dom 
som inte var bra”(1). 

 
Närvaron och delaktigheten underlättas av kontinuitet av vårdare. När samma vårdare 
återkommer vet de vilken hjälp som förväntas och behövs utan att mamman behöver 
redogöra för sin situation. Vårdaren kan ta vid där de slutade senast. En mamma 
upplever det mycket stärkande när ett känt ansikte tittade in på rummet, då visste hon 
vad hon hade att förvänta sig. Detta förutsätter naturligtvis att personkemin och hjälpen 
tillfört något vid tidigare hjälpinsatser. När det kommer nya vårdare vet mammorna inte 
vad de har att vänta sig. Att känna igen vårdarna inger trygghet och lugn, då vågar 
mammorna fråga och delge sina bekymmer. 

 
“… när man ringer på klockan och det kommer en ny varje gång, då känner 
man att hjälp! Nu får jag ett nytt tips igen! Jag upplevde det stärkande i så 
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fall att när de kommer in och jag har sett det ansiktet för ut. Jag vet lite vad 
jag har att förvänta mig på nått sätt när jag träffar samma person. Men när 
det kommer nya ansikten hela tiden då vet man inte riktigt… och dom vet 
inte vad jag har haft…de kan läsa journal men de vet inte riktigt vad jag har 
kanske känt eller så där…” (7).  

 
Att vårdare återkommer för att följa upp och stämma av upplever mammorna positivt 
och som att de har delat ansvar. Det finns någon som har omsorg om dem vilket stärker 
dem till att känna lugn och trygghet i sin nya roll som ammande mamma. Att vårdare 
tittar och bekräftar att barnet suger på rätt sätt ger ett lugn. Lugnet infinner sig också om 
vårdarna frågar hur amningen känns och hur det går. När konkreta tips ges stärks 
mamman till att tro att amningen kommer fungera. Många av de nyblivna mammorna 
upplever att de checkades av regelbundet. En mamma påtalar att hon aldrig kände sig 
som att hon blev förhörd på ett negativt sätt utan att vårdarna var måna om att det gick 
bra, de visade tvärtom omsorg menar hon. Vårdarna bekräftar att det går bra och de 
visar att det bryr sig om mammorna. 

 
“ja hon var inne och studerade och förhörde mig lite och så där om vad 
man kunde göra och vad man skulle tänka på och så där så att ja”(6). 

 
Vårdares förmåga att vara både personliga och kompetenta i bemötandet 
Att vårdarna har ett gott bemötande mot de nyblivna mammorna är en förutsättning för 
att tillit och en förtroendefull vårdrelation ska kunna skapas. Det betyder mycket att 
vårdaren är lugn och trygg i sin roll och i sig själv. En lugn och vänlig röst inger 
trygghet. Känslan av att vårdaren är snäll och vänlig betyder mycket. En beskrivning av 
omhändertagande vårdare är att vara snäll, positiv, glad, varsam, lugn och varm i sitt 
bemötande, stötta, inge hopp, våga gå in och styra upp, stödja och stärka. 

 
“alla var ju väldigt vänliga och så där så man kände ju tillit till all personal 
åh man var ju inte rädd för att fråga eller gå ut och söka kontakt med dom 
som jobbade där”(6). 

 
Mammorna uttrycker ett behov av att få bekräftelse och ha vårdare runt omkring sig 
som inger dem hopp. Bekräftelse som: ”du är duktig”, ”du gör rätt”, ”vi löser detta 
tillsammans”, ”vi fixar detta” och ”det kommer gå bra” stärker och ger dem hopp att 
fortsätta kämpa. Att få positiv feedback behövs för att växa i sin roll som nybliven 
mamma. Någon som bekräftar att du klarar detta, fortsätt kämpa. Det är viktigt att 
vårdarna kan guida mamman på rätt spår. Att det finns en tydlighet men att de ändå inte 
tar över. 

 
“Varsam. Varsam och … verkligen vad ska man säja? ...Hon lät ju mig 
prova också hon tog ju inte över! Utan att hon berätta för mig liksom: - Ja 
men prova att lägg honom så och prova att ta hand där och gör så och 
så”(3). 

 
Flera uttrycker att de känner sig stärkta när vårdare kan läsa av och tillgodoser deras 
individuella behov. Att de ser när de behöver stötta, pusha, uppmuntra eller till och med 
gå in och styra upp för att ta över när amningen inte fungerar optimalt. När outtalade 
behov uppmärksammas stärks vårdrelationen. En av de nyblivna mammorna beskriver 
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hur en vårdare fångade upp henne när hon höll på att tappa kontrollen helt. Vårdaren såg 
henne och visade henne till rätta och fick henne på rätt spår igen. 

 
“… när jag känner att jag tappar kontrollen, vilket jag kände då… å det 
kunde ju inte hon veta … men hon tog tag i kontrollen och hjälpte mig för 
hon såg att jag var ute och körde i diket ungefär. Å hjälpte upp mig på 
vägen igen. För det var säkert nånting hos henne själv att… för jag tror 
mycket är att avläsa situationen och se sånt som kanske inte den andre säjer 
rakt ut. Svart och vit” (2). 

 
Det är också av stor betydelse att vårdarna upplevs kompetenta. För att inge förtroende 
ska det märkas att vårdarna har stor kunskap om amning. Det viktiga lugnet och 
tryggheten ska vila i amningskunskap och kompetens. Erfarna vårdare utstrålar 
kompetens men även nyutbildade kan inge samma förtroende med visat engagemang 
och vilja att hjälpa för att ge mammorna en bra amningsstart. De nyare vårdarna var 
också duktiga och kunniga berättar några mammor. 

 
”ja ja dom där unga goa tjejerna som var nyexade åh… jättegoa och sedan 
dom här äldre som hade massor med erfarenhet… ja det kändes jättebra 
med alla”(6). 

 
De nyblivna mammorna kan känna av när vårdarna är riktigt kompetenta och att de 
verkligen har kontroll och kunskap. När de vet vad de pratar om. Kunniga vårdare ger 
mammorna ett lugn och stärker dem. Mammorna känner när de får bra hjälp och 
handfasta tips som fungerar. En mamma upplevde en vårdare som väldigt tuff och 
rättfram men kände ändå själv att det var precis vad hon behövde för att orka kämpa 
vidare med amningen. Pushandet och övertygelsen som den vårdaren förmedlade med 
sin erfarenhet och kompetens stärkte mamman att fortsätta försöka få igång sin amning. 

 
“nä men hon var väldigt stöttande. Eh väldigt pushande med på ett bra sätt, 
på ett positivt sätt. Sedan var hon väl en sådan där person som var lite 
gammal i gemet så det va… det var liksom ingen idé att man försökte 
komma och bortförklara sig liksom eller så. Hon sa liksom att amning de tar 
tid, det tar tid. Du kan liksom inte tro att du ska kunna det efter en vecka nu 
utan det kan ta flera månader. Åh verkligen pushade på ett bra sätt” (5). 

 
 
DISKUSSION 
Diskussionen är uppdelad i tre delar, metod-, resultatdiskussion och slutsats. 
 

Metoddiskussion 
Syftet med studien var att beskriva vad nyblivna mammor upplevde som stärkande i 
vårdrelationen vid uppstarten av amningen. För att svara på syftet valdes en kvalitativ 
innehållsanalys som metod. Metoden har passat bra då vi har kunnat arbeta med ett 
beskrivande material och fått fram skiftande upplevelser av vad som är stärkande i 
vårdrelationen vid amning. För att ha möjlighet att beskriva djupare nyanser av 
mammornas upplevelser valdes livsvärldsintervjuer som datainsamlingsmetod. Fördelen 
är att mammorna då får beskriva sina upplevelser utifrån sin livsvärld och inte styrs av 
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en enkät eller förbestämda frågor. En livsvärldsintervju kännetecknas av att intervjuaren 
förhåller sig öppen, följsam och tyglar sin egen förförståelse för att upplevelserna skall 
kunna beskrivas. Nackdelarna är att det kräver mer av intervjuaren med följdfrågor som 
lyfter, fördjupar och för intervjun framåt (Dahlberg, Dahlberg & Nyström 2008, s. 176). 
Detta var förhållandevis svårt i denna studie då livsvärldsintervjuer också kräver att 
informanten har förmåga att reflektera över sin situation och om hur hon upplevde 
amningssituationen vilket inte alltid var fallet. Flera av mammorna hade inte reflekterat 
alls och hade svårt att sätta ord på sina upplevelser. Då fordrades det en större förmåga 
av oss som intervjuare att tygla vår förförståelse för att inte påverka mamman och leda 
henne i en riktning mot eventuellt förväntade svar. När de intervjuade mammorna hade 
konkreta minnen, upplevelser och förmåga att reflektera över dessa var 
livsvärldsintervjuer en utmärkt intervjumodell och följdfrågorna gav en djupare mening 
i svaren som blev mer nyanserade.  
  
För att beskriva hur trovärdig resultatet är används begreppen giltighet, tillförlitlighet, 
överförbarhet och delaktighet i kvalitativa studier (Lundman & Hällgren-Graneheim 
2012, s. 197). I följande stycke förs en diskussion av dessa begrepp i relation till denna 
studie. 
 
Resultatet stämmer väl överens med studiens syfte att beskriva vad nyblivna mammor 
upplever som stärkande i vårdrelationen vid uppstarten av amningen och visar därför på 
resultatets giltighet. Under datainsamlingen framkom en känsla för vad materialet 
kommer att visa vilket stämde väl in på kategorierna och temat i studien. Genom att 
redovisa citat i resultatet ger vi även läsaren möjlighet att bedöma resultatets giltighet. 
Resultatet av en studie med innehållsanalys är alltid kontextknutet vilket betyder att det 
ska läsas utifrån sitt sammanhang för att vara giltigt. Tillförlitligheten stärks av att vi 
varit två stycken som genomfört studien och gemensamt reflekterat och analyserat 
materialet under processen av meningsenheter, kondensering, kodning, kategorisering 
och tema. Vi har hjälpt varandra att försöka hålla tillbaka vår förförståelse när vi 
analyserat resultatet samt genom hela processen med studien. Åtta mammor är ett 
rimligt antal deltagare i en kvalitativ studie då annars analysmaterialet blir för 
omfattande att analysera. Genom att beskriva vår metod i val av deltagare, 
datainsamling, analys samt kontext och resultat gör vi det möjligt för läsaren att följa 
vårt arbete och själva bedöma överförbarheten. För att skapa förståelse för vad vårt 
resultat kan ha för betydelse för vården har vi gett förslag på tillämpning av 
forskningsresultatet under rubriken Kliniska implikationer. I kvalitativa studier kan 
resultatet inte ses som oberoende av forskarna. Här är delaktigheten av forskarna given 
då samspelet under intervjuerna gör att forskarna blir medskapare av texterna (Lundman 
& Hällgren-Graneheim 2012, ss. 197-199). På grund av bådas erfarenhet av 
amningshjälp har detta underlättat samspelet då vi har god inblick i kunskapsområdet 
och dess kontext. Samtidigt har vi fått vara försiktiga i att alltför snabbt dra enkla eller 
förutfattade slutsatser av resonemang och upplevelser genom att hela tiden påminna oss 
om att vara öppna för nya infallsvinklar. 
 
Något vi kan vara kritiska till är hur duktiga vi är på att intervjua. Vi är båda oerfarna 
inom området. Det var första gången för oss båda som vi utförde intervjuer. Vi utförde 
först en pilotintervju vilket var bra. Efter att ha transkriberat pilotintervjun kunde vi se 
vilka svagheter och styrkor den intervjun hade och till nästa intervju utvecklades vår 
intervjuteknik. Vi valde att ha en ingångsfråga där mamman sedan fick berätta om sin 
upplevelse med ett öppet förhållningssätt och där vi försökte vara följsamma när 
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följdfrågor ställdes samtidigt som vi också försökte tygla vår förförståelse om det som 
berättades. Det vi kan fråga oss är om vi ställde rätt frågor för att få så nyanserade svar 
som möjligt och om vår förförståelse styrde hur vi formulerade våra följdfrågor. 
Förförståelsen har vi försökt att tygla men den går aldrig helt att bortse från. Vi har både 
arbetat med nyförlösta kvinnor tidigare och hjälpt dem med amningsuppstarten vilket 
kan påverka vår förförståelse.  
 
Det hade gått mellan fyra till åtta månader sedan mammorna förlöstes när intervjuerna 
utfördes. Det var ett tag sedan mammorna var nyförlösta och initierade amningen. 
Möjligtvis hade det varit lättare att få mammorna att berätta om sin upplevelse om 
intervjuerna utförts tätare in på amningsuppstarten. Flera mammor påtalade detta och att 
det var svårt att minnas hur den tiden var. Det kan utgöra en risk för snedvridning av 
resultatet, så kallad minnesbias, när individen minns händelsen fel (Socialstyrelsen 
2014). Forskning visar att 20 % av viktiga minnesdetaljer, av en händelse, inte går att 
återskapa efter ett år och 50 % efter 5 år (Bradburn, Rips & Shevell 1987, se Hassan 
2005). I denna studie hade det som längst gått åtta månader vilket därför inte ska ha haft 
någon markant påverkan av resultatet. Framför allt påverkas förmågan av att komma 
ihåg av hur bra minnet är generalt hos individen och här har intervjuteknik och 
förmågan hos intervjuaren en avgörande roll (Coughlin 1990). De som hade haft 
problem med initieringen av amningen hade mycket lättare för att återge vad som varit 
stärkande i vårdrelationen och hjälpen de fått. De som inte haft några svårigheter vid 
amningsuppstarten hade inte reflekterat över vad som var stärkande i vårdrelationen och 
hade svårare att delge sin upplevelse.  
 
Resultatet av studien kan upplevas väldigt positivt och som ett drömscenario. Det som 
ska reflekteras över är att vi endast frågat efter vad som var stärkande och inget annat, 
vi har velat lyfta det positiva, vi har inte alls fokuserat på något negativt som motpol 
vilket kanske hade varit bra. Mammorna hade följts på flera olika 
barnmorskamottagningar under graviditeten och fött barn på tre olika sjukhus i 
Västsverige samt gått på olika BVC-mottagningar vilket styrker trovärdigheten i 
resultatet. Om resultatet upplevs för positivt för läsaren bygger det dock på intervjuer 
från mammor som vårdats på olika vårdinrättningar. 
 

Resultatdiskussion 
I resultatet framkom temat En omsorgsfull vårdrelation stärker de nyblivna ammande 
mammorna. Temat bygger på de fem kategorierna Information ger tillit och stärker till 
att tro på sig själv, Praktisk hjälp ger trygghet, Närheten till vårdare stärker och inger 
lugn, Närvaro av vårdare ger en känsla av att vara bekräftad och sedd och Vårdares 
förmåga att vara personliga och kompetenta i bemötandet. Det som tydligt 
framkommer i resultatet är att det är många bitar som ska falla på plats för att ett gott 
möte ska kunna ske och en god vårdrelation skapas. För att mammorna skall känna sig 
stärkta är omsorgen om dem en viktig del i vårdandet. 
 
Resultatet visar att de nyblivna mammorna efterfrågade omsorgsfulla och 
omhändertagande vårdare. De uttryckte att de fick en “mamma-känsla” av de vårdare 
som uppskattades mest. Dessa vårdare hade karaktärsdrag som en ”mamma” har. De 
fanns där, visade omsorg och omtanke. Mammorna kunde lita på att vårdarna fanns där 
för dem och hjälpte och stöttade dem in i sin nya roll som nybliven mamma. Tillitsfulla 
och närvarande vårdare som ville väl och var intresserade av att hjälpa mammorna till 
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en bra start och att lyckas med amningen var vad som efterfrågades. Det är intressant 
det här med en “mamma-känsla”, vilket kan liknas vid en omsorgsfull och kravlös 
relation. Ulla Holm (1993) har beskrivit att modrabesläktade aktiviteter utförs av var 
och en som vårdar genom att befrämja, ombesörja, ansvara för och bry oss om en annan 
unik mänsklig varelse som är beroende av att någon ägnar sig åt dem för att utvecklas 
(Holm 1993, s. 157). Detta stämmer väl in på hur mammorna önskar bli omhändertagna 
i vår studie. Att bli mamma för första gången innebär en stor omställning i livet och då 
behövs människor runt omkring som stödjer och stärker. Både vårdare och närstående är 
viktiga för den nyblivna mamman och hennes familj (Palmér et al. 2010a, s. 6). Palmér 
(2010b) skriver att i mötet med mamman som vill ha amningsstöd är det av stor vikt att 
utgångspunkten är mamman och att stärka henne till att lita på att sin egenförmåga 
kunna amma. Att låta henne beskriva sin situation, förväntningar och erfarenheter och 
sedan utgå från det i amningsstödet. Vårdaren bör fokusera på det positiva i mammans 
berättelse för att stärka henne. Det är också viktigt vara lyhörd och visa ödmjukhet 
(Palmér 2010b, s. 210). Utifrån resultatet kan mammornas behov på BB liknas vid ett 
barns behov av att bli ompysslad och omhuldad som av en mamma. De uppskattar när 
vårdaren på ett moderligt sätt är närvarande och lyssnar, iakttar och anpassar hjälpen 
efter deras individuella behov. Holm liknar det moderliga med vara “en osynlig 
hjälpande hand” (Holm 1993, s. 255) att ha blicken för när det sker framsteg eller när 
det håller på att “spåra ur” (Holm 1993, s. 254). Den stärkande i vårdrelationen som 
mammorna beskriver i vår studie liknar den omsorgsfullhet som ett barn får av sin mor. 
Holm har beskrivit denna omvårdnad i form av modrande där modern ser ut att vara 
passiv men att barnet är beroende och väl medveten om hennes engagerade närvaro. 
Barnet vill att hon ska uppmärksamma och bekräfta utan att lägga sig i. Det räcker inte 
med att bara kroppsligen närvara utan barnet kräver att hon lyssnar intresserat, svarar, 
och bryr sig om (Holm 1993, s. 257). På samma sätt är den nyblivna mamman i en 
situation där hon har ett stort bekräftelsebehov av att duga och vara duktig i 
amningsstarten. Enligt Nelson (2003) känner en nybliven mamma sig novis och osäker 
på sin roll som mamma. Motstridiga känslor som glädje, kärlek, rädsla, frustration, 
osäkerhet, hjälplöshet, förvirring, stolthet, chock och ensamhet är vanliga i tidigt 
moderskap. Hennes egen bild av hur en mamma ska vara påverkar mycket vilka krav 
hon har på sig själv. Att leva upp till förebilden av en mamma som kan och vet allt kan 
lätt ge prestationsångest och vara svårt att förlika sig med. De nyblivna mammorna 
behöver då relationer som stärker dem för att kunna identifiera sig och känna sig trygga 
i den nya mammarollen (Nelson 2003, s. 457).  
 
Utifrån resultatet i vår studie är det viktigt att som vårdare stödja och stärka mammorna 
att lägga sig på en lagom kravnivå i sin nya roll som mamma (Rudman & Waldenström 
2007, s.8). Stödja mammorna till att ta den första tiden för vad den är, utan krav på att 
prestera eller känna så mycket, att det nu gäller att lära känna sitt barn och påbörja 
amningen. Det kan vara värdefullt att som vårdare gå in och ta på sig lite av en 
“mammaroll” vilket kan hjälpa mammorna att slappna av och känna att de inte står med 
allt ansvar själva, de har någon att dela ansvaret med och någon som hjälper dem och 
finns vid deras sida. I dagens BB-vård med tidig hemgång och mycket egenvård kan det 
vara svårt för vårdaren att hinna skapa en omsorgsfull vårdrelation med de önskemål 
som mammorna i vår studie har. Det ställer stora krav på vårdarna att på den korta 
vårdtid som ges skapa vårdande relationer där omsorgen får utrymme och där 
mammorna får lova att vara patient i kontrast till det som dagens sjukvård kräver av 
dem nämligen att de i så stor utsträckning som är möjligt skall vårda sig själva. 
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I vår studie uttrycker flertalet av mammorna att grunden till deras kunskap om amning 
hade de fått via information på föräldrautbildningen på sin barnmorskemottagning. 
Kunskapen mammorna hade med sig därifrån stärkte dem vid amningsuppstarten på 
BB. Kunskapen gav en grundtrygghet till att det skulle klara av att amma. Detta ligger 
utanför vårt syfte men det visade sig som en viktig del för att stärka mammorna till att 
tro på sig själva i amningsuppstarten. Ekström (2005, s.28) skriver att det är viktigt hur 
information ges och att det har stor betydelse för hur den tas emot av den nyblivna 
mamman och pappan. Information ska vara saklig, relevant och individuellt anpassad 
(Schmied, Beake, Sheehan, McCourt & Dykes 2011, s.56). Denna typ av information är 
vad mammorna i vår studie efterfrågar och uppskattar.  Tidigare studier visar att olika 
råd skapar oro och gör att mammorna tvivlar både på sin egen förmåga samt på 
pålitligheten till personalen. Motstridiga råd skapar förvirring och gör det svårt för dem 
att ta till sig informationen (Palmér et al. 2010a, ss. 5-6; Hall & Hauck 2007, s. 789; 
Schmied et al. 2011, s.56). Även standardinformation eller information om sådant de 
redan vet samt utebliven viktig information skapar irritation och misstro (Schmied et al. 
2011, s.56). För att vara professionell ska innehållet anpassas efter patientens 
förförståelse. Detta görs lättast genom att lyssna på patientens erfarenheter och anpassa 
informationen eller situationen utifrån den (Hansson Scherman & Friberg 2009, s.30). 
Med detta som bakgrund har vårdaren en viktig uppgift att känna av vart mammorna 
befinner sig emotionellt och praktiskt. Vad behöver de höra och få information om för 
att växa som nybliven mamma och tro på sig själva till att lyckas med amningen. 
Vårdaren har ansvaret för att vårdrelationen utvecklas till att stärka och ge kraft. Berg 
(2010a) menar att vårdrelationen ska stärka mammans egna resurser. Vårdaren bör 
stödja mamman till att ta eget ansvar, våga vara självständig, stärka förmågan till frihet 
att våga välja, förmedla kunskap, få mamman att se sin egen kapacitet och bidra till att 
öka hennes självkänsla (Berg 2010a, ss. 35-37). Vårdrelationen bör präglas av öppenhet 
och vårdaren måste visa att hon vill möta, hjälpa och vårda mamman (Wiklund 2003, ss. 
156-158). Om bemötandet vid initieringen av amningen har en avgörande roll för om 
mamman fortsätter amma eller inte är svårt att avgöra utifrån vår studie men enligt 
tidigare studier (Renfrew, McCormick, Wade, Quinn & Dowswell 2012, s. 14) har 
fortlöpande amningsstöd under amningsstarten stor betydelse för hur lång tidsperiod 
mamman ammar framför allt helamning men även delamning. 
 
I kategorin Praktisk hjälp ger trygghet framkommer att flera av mammorna bett om 
handgriplig hjälp vilket innebär att vårdaren handgripligen hjälper mamman att lägga 
barnet till bröstet. Denna hjälp har upplevts som positiv av flera av mammorna, de har 
fått hjälp att lyckas med amningen. Detta resultat är motsägelsefullt mot tidigare 
forskning inom området som beskriver att handgriplig hjälp kan upplevas 
integritetskränkande, obehagligt och exponerande samt kan göra amningsuppstarten 
ännu svårare (Palmér et al. 2012, s. 6; Weimers, Svensson, Dumas, Navér & Wahlberg 
2006, s. 6). Vidare har mammors upplevelse av handgriplig hjälp beskrivits som negativ 
i den bemärkelsen att det varit smärtsamt, hårdhänt, inhumant och stressande (Svensson, 
Velandia, Matthiesen, Welles-Nyström, & Widström 2013, s. 8). Mammorna upplever 
att deras bröst objektifieras, de tillhör inte längre deras kropp (Weimers et al. 2006, s. 7; 
Schmied et al. 2011, s. 57 ). Palmér et al. (2012, s. 6) menar att handgriplig hjälp ofta 
används av vårdare utan att ha frågat om lov och även om vårdaren har frågat så vågar 
mamman inte säga nej till hjälpen. Mammorna vi vår studie har bett om hjälpen för att 
de känner sig desperata och inte lyckas ge sitt barn mat eller att de inte klarar att 
handmjölka bröstet själva. Det är ett annat utgångsläge i hjälpen i vår studie eftersom 
mammorna själva bett om hjälpen. Mammorna, i Weimers et al. studie (2006), upplever 
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att de behöver stöd och hjälp i amningsuppstarten men de vill inte ha handgriplig hjälp 
utan de vill att vårdarna sätter sig hos dem, ger dem tid, informerar och ger praktiska råd 
och tips (Weimers et al. 2006, s. 7). I Ingram, Johnson och Greenwood (2002), studie 
blev det uppenbart att de mammor som fått amningshjälp med “hands-off teknik” i 
högre utsträckning ammade efter sex veckor jämfört med dem som inte hade fått den 
typen av hjälp. Även helamningen ökade signifikant i denna grupp samt att det var färre 
som hade känslan av att inte ha tillräckligt med mjölk (Ingram, Johnson & Greenwood 
2002, s. 95).  
 
Det som kan reflekteras över är om upplevelsen av handgriplig hjälp beror på i vilket 
läge mammorna fått hjälpen.  Om vårdaren hjälper till handgripligen vid något av de 
första amningstillfällena då mammorna fortfarande är mycket trötta efter förlossningen 
och barnet skriker mycket, då kanske hjälpen blir en lättnad. Om amningen inte 
fungerar, det är svårigheter och det har börjat bli smärtsamt då vill troligtvis inte 
mammorna att någon ska ta i dem. Då kanske hjälpen blir kränkande, särskilt om 
vårdaren inte frågar om lov innan hon handgripligen hjälper till. Här behöver 
mammorna istället stöttas på alla de andra sätt som vårt resultat visar för att känna 
trygghet och tillit. Mammorna behöver känna att personalen finns där för dem, har tips 
och råd för att lösa problemen, visar omsorg och närvaro. Vårdaren måste stärka 
mammorna till att tro på sig själva, det kommer att gå bra. Det finns troligtvis inte en 
sanning om handgriplig hjälp, några tycker det är bra men många upplever det 
obehagligt och vårdaren måste verkligen kunna känna av när det är lämpligt och inte att 
gå in med handgriplig hjälp. Docka och lösbröst som används inom BB-vården för att 
visa praktiskt hur mammorna ska göra bör väl vara ett första alternativ. Men vad gör 
vårdaren när mammorna inte förstår hur de ska göra, när amningen verkligen inte 
fungerar, är det fel att handgripligen visa då för att få mammorna att förstå. Hur skall 
vårdare då tänka kring att ge handgriplig hjälp? Frågan kan, utifrån vår studies och de 
ovan angivna studiernas resultat, besvara följande att handgriplig hjälp skall undvikas 
och inte föreslås av vårdare men om mamman själv ber om det så förefaller det vara 
acceptabelt. Här infinner sig en viktig balansgång i vårdrelationen och för att den skall 
upplevas som stärkande förefaller så vara att handgriplig hjälp endast skall ske på 
mammornas initiativ. 
 
För många av mammorna i vår studie var närheten till hjälp viktig för att känna sig 
trygga inte bara på BB utan efter hemgång. Möjligheten till att ringa till BB-
avdelningen, BVC eller till Amningsmottagningen var en trygghetslina efter att de kom 
hem och skulle stå på egna ben. Detta bekräftas även i tidigare studier (Schmied et al. 
2011, s.51; Frei & Mander 2011, s. 720) där mammorna beskriver att bara vetskapen 
om att personal med kunskap finns tillhands för dem ingav dem lugn och trygghet. 
Dålig tillgänglighet och kunskapsbrist hos personal försvårar möjligheten för 
mammorna att få hjälp vilket ökar risken för felbehandling och att amningsproblemen 
förvärras (Regionalt vårdprogram 2008, s. 26). Korta vårdtider på BB och få 
Amningsmottagningar med korta öppettider försämrar tillgänglighet för nyförlösta 
mammor att få amningshjälp (Bozinovska 2012). Denna utveckling följer inte den 
vetenskapliga forskningen om att denna typ av hjälp borgar för en ökning av 
amningsfrekvensen och möjliggör för mamman att helamma i sex månader vilket är 
WHO:s rekommendationer (WHO 2013). 
 
I kategorin Närvaro av vårdare ger en känsla av att vara bekräftad och sedd uttrycker 
flera av mammorna att de upplever att vårdaren har tid med dem när de sätter sig ner 
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inne på rummet och att de då kände sig bekräftade och sedda. Flera tidigare studier 
bekräftar vårt resultat där det också har framkommit att den nyförlösta mamman 
uppskattar just att vårdaren tar sig tid och att vårdrelationen stärktes av detta bemötande 
(Schmied et al. 2011, s.51;Frei & Mander 2011, s. 719). Enligt Eide och Eide (2009), är 
kroppsspråket den icke-verbala kommunikationen med vilket man kan skapa trygghet 
och kontakt vilket stärker relationen. Genom att ha ögonkontakt och sitta lugnt stödjer 
man budskapet som förmedlas och visar intresse och uppmärksamhet för den vårdade 
vilket i sin tur ger lugn och skapar trygghet och tillit (Eide & Eide 2009, s.247-248). 
Mammorna i vår studie trycker just på detta genom att påpeka att längden på närvaron i 
rummet inte alltid är den största betydelsen utan kvaliteten, hur tiden utnyttjas av 
vårdaren. Palmér (2010a) beskriver att det är skillnader på hur vårdaren ta sig tid. 
Bekräftelse uppkommer först när vårdaren har förmågan att se varje kvinna som unik 
vilket få vårdare har (Palmér et al. 2010a, s. 5). Vidare stärks mamman av att dela med 
sig av sin situation med någon som lyssnar och ser henne som en unik mamma och 
möter henne individuellt. När vårdaren visar att hon tror på mammans förmåga ger det 
självförtroende och en känsla av att vara tillräcklig som mamma (Palmér et al. 2012, s. 
6). 
 
Studiens resultat visar att det är mycket som ska stämma för att en god vårdrelation ska 
kunna skapas med de nyblivna mammorna i uppstarten av amningen. Här kan vikten av 
kontinuitet och personligt bemötande knytas an. Är det kontinuitet i vårdandet kring de 
nyblivna mammorna vet vårdaren vilken information och hjälp som givits och vad som 
behövs fortsättningsvis. Vårdaren vet och känner mammornas behov. Mammorna vet 
också vad de har att förvänta sig när vårdaren återkommer vilket skapar trygghet, 
förutsatt att personkemin stämmer. Mammorna i vår studie samt i tidigare forskning 
(Schmied et al. 2011, s. 56; Frei & Mander 2011, s. 720) är samstämmiga att kontinuitet 
i vårdandet är mycket viktigt för trygghet och tillit och att motsatsen skapar osäkerhet 
och misstro. Ett bra bemötande är den mest betydelsefulla förutsättningen för att en 
vårdrelation ska bli stärkande och givande för alla inblandade. Snälla, varsamma, 
tålmodiga, intresserade och trevliga vårdare ger goda förutsättningar till en omsorgsfull 
stärkande vårdrelation. 
 

Slutsats  
Vår studie indikerar att flertalet faktorer påverkar om vårdrelationen blir stärkande för 
mammorna i amningsuppstarten. Att de nyblivna mammorna önskar kontinuitet av en 
närvarande vårdare som tar sig tid, ger relevant information och visar hänsyn till deras 
individuella behov talar tydligt om för oss vad vårdare som arbetar med amning behöver 
tänka på i vårdrelationen. I en stärkande omsorgsfull vårdrelation är vårdaren tillgänglig 
och ser till mammornas unika behov och finns i deras närhet för att uppmuntra eller 
justera när det behövs. Praktisk hjälp, råd och tips ger de nyblivna mammorna kunskap 
om amning och stärker dem till att våga stå på egna ben. En tydlig och omsorgsfull 
amningshjälp i amningsuppstarten stärker till att tro på sig själv. Att hinna med att 
etablera en god kontakt och skapa en omsorgsfull givande vårdrelation ställer höga krav 
på vårdaren i dagens BB-vård med tidig hemgång och mycket egenvård. 
Förutsättningarna är inte optimala men resultatet visar att en omsorgsfull vårdrelation är 
mycket viktig för de nyblivna mammorna i amningsuppstarten. 
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Kliniska implikationer 
Resultatet av föreliggande studie kan vara av betydelse för barnmorskor, 
barnsjuksköterskor, barnsköterskor som arbetar med nyblivna mammor på 
Mödrahälsovården, Förlossning, BB, Amningsmottagning, Neonatalavdelning och BVC 
för att: 

• Reflektera över sitt förhållningssätt i amningssituationer och utveckla vårdandet 
för att skapa omsorgsfulla vårdrelationer.  

• Eftersträva kontinuitet av personal på arbetsplatsen för att ge förutsättningar till 
en tryggare och kvalitetssäkrare vård. 

• Ge utrymme och möjlighet för vårdare att vara nära och närvarande för den 
nyblivna mamman.  

• Eftersträva gedigen amningsutbildning till mammor under graviditeten. 
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Bilaga 1 
 

                                                                                                                           
 
Förfrågan om deltagande i intervjustudie 
 
Hej! 

Vi är två barnmorskestudenter som heter Anna Olsson och Linda Lignell som läser på 
Högskolan i Borås. I vårt examensarbete planerar vi skriva om nyblivna mammors 
upplevelse av vad som är stärkande i en vårdande relation vid amning. Vi skulle därför 
gärna vilja intervjua dig om Din upplevelse om av vad som var stärkande i 
vårdrelationen vid amning. Efter tillstånd av verksamhetschefen vid Din 
Barnmorskemottagning har vi fått kännedom om att Du har genomgått förlossning 
under perioden mars 2013-august 2013.  

Om Du vill delta i vår studie kommer vi att intervjua dig. Ditt deltagande är frivilligt 
och Du kan när som helst avbryta utan att ange orsak. Vid intervjun kommer vi att börja 
med en öppen ingångsfråga. Samtalet kommer att spelas in men allt material kommer 
att behandlas konfidentiellt, inga namn kommer att användas utan materialet kommer att 
kodas. Banden kommer att förvaras så att ingen obehörig har tillgång till dem. Vi 
beräknar att intervjun kommer att ta mellan 30 – 60 minuter. Vi är tacksamma om Du 
sänder tillbaka talongen i bifogat kuvert och markerar om Du vill delta eller inte. Om 
Du tackar ja, ringer vi upp Dig för att komma överens om plats och tid för intervjun. 
Vid frågor är Du välkommen att kontakta oss eller vår handledare Lina Palmér, 
barnmorska och universitetsadjunkt på Högskolan Borås. 

 

Anna Olsson  Mail: s123707@student.hb.se       Mobil: xxxx-xxxxxx 

Linda Lignell Mail: llignell@hotmail.com          Mobil: xxxx-xxxxxx 

Lina Palmér  Mail: Lina.Palmer@hb.se                Tel: xxxx-xxxxxx 

 
Tack på förhand Anna och Linda 
______________________________________________________________________ 

Jag önskar att delta i studien och vill bli kontaktad på telefonnummer:_____________ 

Jag önskar att inte delta i studien:________ 



 
  

 

 

Bilaga 2 

 

Förfrågan till vårdenhetschef om godkännande av datainsamling. 

Hej! 
Vi är två sjuksköterskor som studerar till barnmorskor vid Högskolan i Borås. I utbildningen 
ingår att skriva en magisteruppsats om 15 hp i ett ämne inom ramen för barnmorskans 
yrkesområde. Syftet med vår magisteruppsats är att beskriva nyblivna mammors upplevelse av 
vad som är stärkande i en vårdande relation vid amning. 
 
Tidigare studier av kvinnors upplevelser av att påbörja amning handlar till stor del om deras 
erfarenhet av den vård och det stöd de fått. I dessa studier framkommer att vårdarna de träffat 
och deras förhållningssätt har stor betydelse för kvinnornas upplevelser av sin amningsstart och 
för hur länge de sedan fortsätter att amma. I vår studie vill vi titta djupare på vad som konkret 
upplevs som stärkande av de nyblivna mammorna för att på detta sett kunna utveckla vården 
och bemötandet så att den främjar kvinnans tilltro till sig själv och amning. Vi tror att den 
kunskapen hjälper oss som blivande barnmorskor i vårt arbete och önskar därför belysa detta i 
vår magisteruppsats.  
 
För att kunna genomföra studien önskar vi intervjua cirka 8 nyblivna mammor med varierande 
erfarenhet, om deras upplevelser av vad som är stärkande i en vårdande relation vid amning. 
Deltagarna ska vara nyblivna mammor som fött sitt första barn under mars-augusti månad 2013. 
Deltagarna kommer att få både muntlig och skriftlig information om vad det innebär för dem att 
delta. Intervjuerna planeras att äga rum från och med oktober månad, i deras hem eller annan 
plats som deltagaren själv bestämmer, och beräknas ta ca 30-60 minuter i anspråk. Intervjuerna 
kommer att spelas in och skrivas av ordagrant för att sedan analyseras. Allt material kommer att 
hanteras konfidentiellt och förvaras så att ingen obehörig får tillträde till det. Deltagarna kan 
närsomhelst dra sig ur studien utan att uppge orsak.  
 
Vi har gjort vår verksamhetsförlaggda utbildning i kvinnohälsovård I och II på BMM XXXXX 
och XXXXX och hade en föräldrautbildningsgrupp tillsammans där. Vi vill gärna fråga 
kvinnorna i denna grupp om de vill delta samt höra med våra handledare om de kan hjälpa oss 
med fler deltagande kvinnor till vår uppsats. 
 
Vi hoppas att Du ser värdet av studien och vill ge Ditt medgivande till att nyblivna mammor på 
BMM i XXXXX samt XXXXX tillfrågas om deltagande i studien.  
 
 
Tack på förhand! 
Med vänlig hälsning 
 
Linda Lignell och Anna Olsson 



 
  

 

 

Bilaga 3 
 

 
 
 
Samtyckesblankett 
 
 
Härmed ger jag mitt samtycke till att delta i intervjustudien om vad nyblivna mammor 
upplever som stärkande i vårdrelationen med personalen vid uppstarten av amningen.  
 
Jag har fått både muntlig och skriftlig information om studiens syfte och genomförande 
och fått svar på de frågor jag haft. Jag samtycker till att delta i studien och vet att jag när 
som helst har rätt att dra mig ur utan att uppge orsak. Om jag väljer att avbryta mitt 
deltagande kommer ingen information som jag lämnat att användas i studien. Jag är 
medveten om att intervjuerna kommer att spelas in och att all data som insamlas till 
studien kommer att hanteras konfidentiellt. 
 
 
 
 
Ort och datum:__________________________________________________ 
 
Namnteckning deltagare:__________________________________________ 
 
Namnförtydligande:______________________________________________ 
 
 
 
 
Namnteckning forskare:___________________________________________ 
 
Namnförtydligande:______________________________________________ 
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