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Amningen under första veckan efter förlossningen är för både mor och barn en ny och 
skör process. Amning innebär för modern att hon kan ge sitt barn näringsrik och 
välanpassad mjölk men också närhet och kärlek. För barnet är amning och bröstmjölk 
någonting som betyder överlevnad och närhet. Sverige har internationellt sett en hög 
amningsfrekvens under barnets första halvår. Barn som ammas under första veckan var 
91 % enligt siffror från år 2002. Studier som belyser kvinnors upplevelse av amning är 
ett fåtal både nationellt och internationellt. Syftet med studien var att undersöka hur 
kvinnor upplever det att amma sitt barn första veckan efter förlossningen. Studien har 
sin grund i metoden fenomenologi med livsvärldsansats. Det innebär att se, ta del av 
och försöka förstå hur kvinnor upplever det att amma sitt barn under första veckan efter 
förlossningen. Intervjuer genomfördes med åtta kvinnor. Resultatet tydliggörs i fem 
innebördselement; fascination i det första mötet med barnet, en balansgång i det som är 
okänt, att ha det yttersta ansvaret, att ge sig hän och härda ut och att söka bekräftelse i 
det unika. Essensen visar att kvinnorna strävar mot att bli den goda modern. Kvinnorna 
ser amningen som en väg in i moderskapet. Strävan innebär att kvinnor vill amma och 
kämpar i det längsta för att amningen skall fungera. Kvinnorna sätter sig själva i andra 
hand när de strävar mot att bli den goda modern. Kvinnorna underordnar sig barnet och 
dess vilja och behov av amning. Strävan innebär att kvinnorna upplever en bundenhet 
men också en närhet och samhörighet med barnet. Kvinnan och barnets relation växer 
och stärks i och med amningen. Att bli sedd som den goda modern som strävar efter att 
ge sitt barn det som upplevs vara bäst innebär ett bevis på dugligheten i moderskapet. 
För att kvinnans strävan skall upplevas som någonting positivt behöver hon bekräftelse i 
sin unika situation. Kvinnan söker ständigt efter bekräftelse i sin nya situation. 
Amningen kan liknas med en pendel. Kvinnorna beskriver att när amningen fungerar så 
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är det häftigt och underbart att amma sitt barn men då amningen är besvärlig och inte 
fungerar då är det stressande, outhärdligt och smärtsamt. 
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Inledning 
 
Att föda barn och bilda familj är i de flesta fall en mycket stor händelse i en kvinnas liv. 
Amningen är ett sätt för kvinnan att ge sitt nyfödda barn mat men också att ge tröst, 
kärlek och närhet. Amning är ett naturligt och ofta enkelt sätt för kvinnan att ge sitt barn 
näring. Genom den kroppskontakt som uppstår vid amning förstärks banden mellan mor 
och barn. Bröstmjölken innehåller en optimal näringssammansättning unikt anpassad till 
kvinnans eget barn. Genom amning förser kvinnan sitt barn med näring och inte minst 
antikroppar som bidrar till lägre infektions- och allergifrekvens (Socialstyrelsen, 2004). 
 
Bakgrund 
- Teoretisk ram 
 
Internationellt och då främst i utvecklingsländer är amning nästintill en förutsättning för 
överlevnad hos det nyfödda barnet (Ashraf, 1993; Hansson & Winberg, 1972; Hansson 
et al., 1993). Varje år dör 1,5 miljoner barn i världen för att de inte ammas 
(Socialstyrelsen, 2004). 
 
Enligt Svensson och Nordgren (2002) råder runt om i världen, beroende på bland annat 
kultur och religion, olika uppfattningar om amningens betydelse för det nyfödda barnet 
och den nyblivna modern. Kvinnor påverkas av sin kultur och religion men också av 
trender och mode gällande amningen. Fram till 1930-talet föddes de flesta barn i 
hemmet i Sverige. På så sätt engagerades familjen och släktingar i barnskötsel och 
hushållsarbete men under 1930- och 1940-talet så skedde en centralisering av 
förlossningarna till sjukhus eller sjukstugor. I och med detta fråntogs familj och 
släktingar traditionen att vara närvarande och hjälpa till vid barnfödsel och barnskötsel. 
Viktig kunskap om amning och barnskötsel fördes på så sätt inte vidare på ett naturligt 
sätt mellan generationerna. Kvinnornas inträde i arbetslivet gjorde att de inte hade tid 
och möjlighet att amma sitt barn under längre tid. Modersmjölksersättningen som 
funnits sedan 1400- talet i form av komjölk etablerades i förändrad form under 1940-
talet och anammades av många kvinnor. Amningsfrekvensen sjönk dramatiskt från 
1930-talet fram till 1970-talet. Sjukvården hade under den här tiden etablerat regler om 
att barn endast skulle ammas var fjärde timma och om de var ledsna och visade hunger 
mellan amningarna fick barnet sockervatten. Modern skulle inte amma barnet oftare än 
var fjärde timma. Barnet ansågs kunna bli bortskämd och få i sig för mycket mat om 
amningen skedde oftare än var fjärde timma. Mellan amningarna på BB vårdades 
barnen inne på barnsalar och inte hos mödrarna (Svensson & Nordgren, 2002). Under 
1970-talet började amningsfrekvensen stiga igen bland mammor i Sverige 
(Socialstyrelsen, 2004). Frivillig organisationen amningshjälpen växte fram i samhället. 
Det var de ammande kvinnorna själva som startade amningshjälpen då de tyckte sig ha 
svårt att amma enligt de regler som fanns i sjukvården. Kvinnorna ville istället se till 
barnets signaler och behov av amning annat än var fjärde timma (Svensson & Nordgren, 
2002). ”Den fria amningsprincipen” började introduceras under 1980-talet och 
mammorna fick ha sina barn hos sig även mellan amningarna, så kallat ”rooming-in” 
(Dahl, 2004). ”Rooming-in,” och ”den fria amningsprincipen” etablerades mer under 
1990-talet och tillämpas nu på alla sjukhus i Sverige. Amning uppmuntras i direkt 
anslutning till förlossningen och i stället för att amma efter klockan så skall mammorna 
se på barnet och tyda dess signaler på hunger och amma fritt (WHO/UNICEF, 1989). 
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Under 1970-talet och fram på 1980-talet vårdades den nyförlösta kvinnan och hennes 
barn på BB under cirka en veckas tid (Socialstyrelsen, 1984). Under 1990-talet skedde 
en förändring i BB-vården och vårdtiderna förkortades för att det förmodades att mor 
och barn lättare etablerar en fungerande amning i lugn och ro i det egna hemmet. 
Amningen anses så naturlig att mor och barn kan klara det mesta av amningen själva i 
hemmet (Socialdepartementet, 1993). 
 
Socialstyrelsen (2004) slår fast att Sverige, sett ur ett internationellt perspektiv har hög 
amningsfrekvens. Första veckan efter förlossningen ammades 92,6 % av de barn som 
föddes år 2000, år 2001 91,5 % och alldeles nya siffror från år 2002 visar 91,0 %. Stora 
variationer finns i amningsfrekvens i landet med Västernorrland i topp, 93,8 % och 
Skåne i botten, 88,3 % efter en veckas ålder år 2002. Helamning vid sex månaders ålder 
varierar mellan 43,0 % i Jämtland till 23,8 % i Örebro.   
 
Reklam har stor effekt på människor, främst fattiga kvinnor i utvecklingsländer lockas 
av reklam om modersmjölksersättning.  I u-länder anses modersmjölksersättning vara 
ett bättre alternativ än amning. Genom påverkan av reklam har människor i u-länder en 
uppfattning att i industriländerna ammas inga eller få barn utan de får 
modersmjölksersättning. Om tillvägagångssätt i handhavandet med flaskor och tillbehör 
är felaktig är det en livsfara att i u-länder ge modersmjölksersättning, främst på grund 
av bakteriespridning då hygienen i många fall är otillräcklig (WHO, 2001). 
 
WHO (2001) rekommenderar att barn skall ammas fullt i upp till sex månader för att på 
bästa sätt få del av amningen och då bland annat moderns antikroppar som skyddar mot 
infektioner. För att främja amning i världen kom WHO och UNICEF 1981 ut med 
riktlinjerna ”Den internationella barnmatskoden”. I den finns riktlinjer kring 
marknadsföring av barnmatsprodukter och riktlinjer hur amning skall skyddas, stödjas 
och främjas inom sjukvården (WHO, 1981). 1983 antogs koden i Sverige och 
anpassades då till svenska förhållanden (Socialstyrelsen, 1983). Innocentideklarationen 
tillkom 1990 på initiativ av UNICEF och WHO (WHO & UNICEF, 1990). Dess mål är 
att skydda, stödja och främja amning. En praktiskt tillämpning av barnmatskoden är de 
”Tio stegen till lyckad amning”. Barnmorskorna i Sverige inom mödravård, på 
förlossningsavdelning och BB-avdelningar arbetar dagligen med amning. Initiativet 
”Amningsvänlig vårdkedja” (Baby Friendly Hospitals Initiative, BFHI) som initierats 
av UNICEF med stöd av WHO innebär att varje enhet som arbetar med amning följer 
WHO/UNICEF:s (1989) utarbetade handlingsplan ”Tio steg till lyckad amning” 
(Socialdepartementet, 1993). 
 
I arbetet med amning och övrig hälso- och sjukvård finns förutom de riktlinjer som 
WHO/UNICEF (1989) har också råd, förordningar och lagar från Socialstyrelsen att ta 
hänsyn till. Socialstyrelsen menar att målet med hälso- och sjukvården är en god hälsa 
och vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården skall vara av god kvalitet och 
tillgodose patientens behov av trygghet, samt bygga på respekt för patientens 
självbestämmande och integritet. Vården skall bygga på vetenskap och beprövad 
erfarenhet (Socialstyrelsen, 1998). 
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Vårdvetenskapens koncensusbegrepp 
 
Dahlberg, Segesten, Nyström och Fagerberg (2003) menar att vårdvetenskapen som 
disciplin innebär en strävan efter att förklara och förstå vad som menas med vård, 
vårdande och omvårdnad. Genom vårdvetenskapen som disciplin skapas en gemensam 
kunskapsbas inför andra discipliner. Vårdvetenskapen kan sägas ha en systematisk och 
en kontextuell del som besvarar frågorna VAD och VARFÖR respektive HUR. Syftet 
med den systematiska vårdvetenskapen är att tydliggöra vad vård är. Alltså vad är det 
som gör vård till vård, vad utgör god vård och också varför man vårdar. Den 
kontextuella vårdvetenskapen tydliggör hur vårdande blir vård i olika vårdsammanhang, 
olika kontext. Disciplin betyder ordning och vetenskapsgren eller läroämne. Att 
beskriva och förklara en disciplin kräver tydlighet. I beskrivningen av vårdvetenskapen 
som disciplin ingår ett antal ontologiska antaganden. Antaganden om hur verkligheten 
ser ut i den vetenskap som studeras, i detta fall vårdvetenskap. Varje disciplin 
kännetecknas av ett antal bärande begrepp. Begreppen skall tillsammans vara en unik 
uppsättning bärande begrepp som syftar till att beskriva vårdvetenskapen som disciplin. 
Dessa begrepp kallas för vårdvetenskapens konsensusbegrepp. Genom dessa 
konsensusbegrepp kan vårdvetenskapen tydliggöras och förklaras. En disciplin 
innehåller vissa element som skapar en slags stabilitet men samtidigt är den ständigt 
föränderlig. Beskrivningen av vårdvetenskap innefattar ontologiska antaganden, 
specifika uttalanden, perspektiv, bärande begrepp och en grundläggande syn på 
kunskapsbildning och den skall vara skriven på ett språk som är disciplinens 
gemensamma (Dahlberg et al., 2003).  
 
Vårdvetenskapens konsensusbegrepp är människan, hälsan, världen/omgivningen och 
vårdandet (Jahren Kristoffersen, 1997). Vårdvetenskapen innebär att alltid ha patientens 
perspektiv i åtanke och särskilt beakta denna. Patientperspektivet kan tydliggöras med 
begreppen livsvärld, lidande/välbefinnande, subjektiv kropp och vårdrelation (Dahlberg 
et al., 2003).  
 
- Livsvärld 
 
Att ha ett livsvärldsperspektiv innebär att människors vardagsvärld och dagliga tillvaro 
uppmärksammas. Livsvärldsperspektivet innebär att se, förstå och beskriva samt 
analysera världen eller delar av den så som den erfars av människor. Inom 
vårdvetenskapen finns en strävan efter att alltid ha ett patientperspektiv och då faller det 
sig naturligt att också ha ett livsvärldsperspektiv. För livsvärlden erfars olika för olika 
människor. Om patientens och dennes värld skall vara i fokus vid vårdandet så innebär 
det att vårdaren har ett förhållningssätt där det är patientens levda erfarenhet och 
verklighet som bejakas. Livsvärlden är den verklighet som vi människor dagligen lever i 
och tar för given. Vi lever i den naturliga erfarenheten som innebär att vi relativt 
oreflekterat tar saker och ting för givna. Den naturliga inställningen till livsvärlden 
innebär att vi saknar distans till den. Det är först då något händer som hotar vår livsvärld 
som vi börjar reflektera. Det kan till exempel vara en sjukdom eller skada som gör att 
livsvärlden rubbas. I vårdandet av en patient används livsvärldsansatsen och hjälper oss 
att vårda så att vi har ett etiskt patientperspektiv. Ett etiskt patientperspektiv med 
livsvärldsansats innebär en fokusering på hur patienten erfar sin hälsa, sitt lidande, sitt 
välbefinnande eller sin vård. Vårdvetenskapens ontologiska utgångspunkter tillsammans 
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med ett livsvärldsperspektiv innebär att människans unikhet beaktas och 
uppmärksammas. För att vårdaren skall kunna bejaka patientens livsvärld krävs av 
vårdaren att denne är öppen och följsam inför patienten och dennes upplevelse av sin 
sjukdom eller skada. Att vara öppen mot en patient innebär att möta den andre så 
förutsättningslöst som är möjligt. Livsvärldsansatsen innebär en relation mellan världen 
och subjektet, patienten (Dahlberg et al., 2003).  
 
- Lidande/välbefinnande 
 
Vårdvetenskapens livsvärldsansats innebär att vårdaren kommer nära och berör 
patienters lidande och välbefinnande. Både lidande och välbefinnande finns i 
människors liv och relationen mellan lidande och välbefinnande är som en pendel som 
svänger fram och tillbaka. Vårdarens mål är att minska lidandet och öka välbefinnandet 
för en patient. För varje enskild patient har lidandet och välbefinnandet olika 
dimensioner. För att vårdaren skall kunna förstå och hjälpa den enskilda människan 
måste vårdaren se och försöka förstå patientens eget perspektiv. Vad innebär lidande 
och välbefinnande för just den här patienten? För att hjälpa en patient genom lidandet 
måste lidandet först ses och bekräftas. Lidandet måste ges utrymme och tid. Vårdaren 
måste ge den lidande människan en möjlighet att ”lida ut”. För att människan skall 
kunna gå vidare krävs att lidandet får en mening för patienten (Eriksson, 1994).  
 
Människor kan uppleva ett livslidande som innebär ett lidande som förknippas med 
livets olika faser och livssituationen. Inom hälso- och sjukvården finns ett 
sjukdomslidande. Det är ett lidande som orsaks på grund av sjukdom eller annan ohälsa. 
Det finns ett tredje lidande som kallas vårdlidande. Vårdlidande innebär ett lidande som 
orsakas av vården och av vårdandet eller bristen på vård (Eriksson, 1994). Målet med 
vården är att lindra patientens lidande och, om det är möjligt, öka välbefinnandet. Detta 
förutsätter att lidandet och välbefinnandet ses som unika för varje enskild patient och 
människa (Dahlberg et al., 2003).  
 
- Subjektiv kropp 
 
Genom sin kropp har människan tillgång till livet. Det är genom och med sin kropp som 
människor upplever världen. Utan vår kropp skulle vi inte kunna uppleva vår värld. 
Varje förändring i kroppen innebär en förändrad tillgång till världen och till livet. En 
sådan förändring kan vara sjukdom eller skada. Genom sjukdom eller skada kan 
människans värld förändras och varje förändring i den subjektiva kroppen medför en 
förändring av tillgången till livet. Människans kropp kan inte förstås som ett objekt utan 
som ett subjekt, som något levande. Den subjektiva kroppen är på samma gång både 
fysisk, psykisk, existentiell och andlig. Den bär med sig minnen, upplevelser och 
kunskap. Människans kropp kan aldrig lämnas utan erfars konstant och det är genom 
kroppen som vi kan kommunicera med vår värld. Att se till den subjektiva kroppen 
innebär för vårdvetenskapen att knyta an till en teori som både teoretiskt och praktiskt 
innebär ett helhetsperspektiv på varje människa. Ohälsa och sjukdom kan innebära en 
förlorad förmåga eller en förlorad tillgång till livet och världen. För att vårdaren skall 
kunna möta en patient i dennes livsvärld och vad det innebär att ha tillgång till livet 
genom kroppen krävs att vårdaren själv har reflekterat över hur den egna kroppen erfars. 
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Genom kroppen har vi människor tillgång till människor i vår omgivning. Relationer till 
andra människor skapas i en ”mellankroppslighet” (Dahlberg et al., 2003). 
 
- Vårdrelation 
 
En god vårdrelation innebär att patientens lidande och välbefinnande ses och 
uppmärksammas som något unikt. Genom livsvärldsperspektivet finns det en öppenhet 
inför patienten som innebär att patienten har med sig erfarenheter och upplevelser som 
har förmedlats genom den subjektiva kroppen. För att en vårdrelation skall komma att 
skapas krävs att det finns någon slags mellanmänsklig relation mellan vårdare och 
patient. Den naturligt vårdande relationen mellan människor i allmänhet innebär att 
relationen är oreflekterad och den har då ett stort inslag av den personliga förförståelsen. 
I den professionella vårdrelationen krävs av vårdaren att denne har en större öppenhet 
och förhållningssättet som präglas av reflektion. Det finns flera olika hinder för att 
vårdaren skall kunna skapa en god professionell vårdrelation till patienten såsom tid, 
osäkerhet, rädsla och oförmåga. En relation mellan vårdaren och patient kan alltså vara 
både bra eller dålig, vårdande eller icke-vårdande. Ansvaret för vårdrelationen ligger 
alltid hos vårdaren. I en vårdande och livsgivande vårdrelation möts alltid två subjekt. 
Båda subjekten, alltså vårdare och patient är alltid aktiva i någon form. I en vårdrelation 
kan vårdaren däremot aldrig kräva att patienten skall ge någonting tillbaka. En 
vårdrelation kan ses och förstås som en ömsesidig förbindelse som förutsätter tillit och 
samtidigt ett förhållningssätt till livet och den andre där livsvärlden och människans 
unikhet bejakas. Målet med en god vårdrelation är att vårdaren skall skapa en 
vårdrelation som innebär att vårdaren gör sitt bästa för att lindra lidande och främja 
hälsa och välbefinnande (Dahlberg et al., 2003). 
 
- Tidigare forskning 
 
Amningen är en mycket skör process, speciellt under den första tiden efter 
förlossningen. I samband med ett barns födelse och amning av barnet upplever många 
kvinnor en känsla av otillräcklighet. Många kvinnor behöver stärkt tillit, motivation och 
mycket stöd från omgivningen för att amningen skall fungera (Stockholms läns 
landsting, 2003). Mycket få studier internationellt och nationellt beskriver eller 
undersöker hur kvinnor upplever amning under första veckan efter förlossningen. 
Forskningen är främst inriktad på upplevelse av graviditet och förlossningen (Berg, 
2002; Lundgren, 2002; Berg & Lundgren, 2004).  
 
De få studier som finns om kvinnors upplevelse av amning är främst internationella och 
beskriver att många kvinnor känner sig otillräckliga och osäkra inför amningen. I Dykes 
och Williams (1999) studie från Kanada framgår det att kvinnorna menar att det känns 
som om de har ”fallen by the wayside”. De menar att kvinnorna får för lite, eller 
bristfälligt, stöd i sin amning och att det då är lätt att ge upp. Bottorfs (1990) och Earles 
(2000) studier från Storbritannien visar att kvinnor har kunskap om amningens fördelar 
och att de försöker att hålla fast vid amningen så långt det är möjligt. Pappans roll i om 
kvinnan håller fast vid amningen är stor. Kvinnor som har ett bra stöd och en 
förtroendefull relation klarar sig lättare igenom de svårigheter som uppstår under 
amningen av ett barn. Resultatet ovan stämmer också överens med en studie från 
Argentina av Cernadas, Noceda, Barrera, Martinez och Garsd (2003). 
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Studierna av Bottorf (1990) samt Dykes och Williams (1999) visar att kvinnor upplever 
sin amning som en berg- och dalbana. Periodvis känner de sig trygga och säkra med 
amningen för att sedan växla till att känna osäkerhet och brist på tilltro till sig själva. 
Bristen på stöd från omgivningen genomsyrar dessa båda studier. Schmied, Sheehan 
och Barclay (2000) visar i en studie från Australien att kvinnor sex månader efter 
förlossningen har blandade känslor inför amningen. De tycker att amning är naturligt, 
bäst för barnet, skönt, intimt men också förskräckligt, avskyvärt och smärtsamt. 
Kvinnorna känner ibland misslyckande, skam och skuld (Mozingo, Davis, Droppleman 
& Merideth, 2002). 
 
I en dansk studie om psykosociala faktorers betydelse för amningen menar Kronborg 
och Vaeth (2004) att amningens längd beror på mammans utbildning, hennes 
intentioner att amma, föregående amningsupplevelse och hennes självförtroende och 
kunskap om amning. Hög utbildning påverkade amningen positivt likaså goda 
amningsupplevelser, bra självförtroende och god kunskap. Liknade resultat återfinns i 
en studie från Australien av Blyth, Creedy, Dennis, Molye, Pratt och De Vries (2002) 
och även i en studie av Chezam, Friesen och Boettcher (2003). 
 
Ekström, Widström och Nissen (2003a) har studerat amningens längd hos 
förstföderskor och omföderskor i Sverige. De visar i studien att det inte fanns någon 
signifikant skillnad mellan förstföderskornas och omföderskornas amningslängd. 
Medianen för helamning var sex månader för båda grupperna. Längden av delvisamning 
hos förstföderskor och omföderskor var åtta månader. Med helamning avses att barnet 
endast ammas och får bröstmjölk. Vid delvisamning ammas barnet men får samtidigt 
annan mat exempelvis bröstmjölksersättning eller välling. Amningens längd var 
signifikant kortare om kvinnan var rökare. Waldenström och Arts (2004) visar i sin 
studie att medianen för amningens längd var sju månader hos de som gick hem från BB 
tidigare än 72 timmar efter förlossningen. Amningens längd var åtta månader hos de 
mammor och barn som gick hem från BB senare än 72 timmar efter förlossningen. Både 
de som fått sitt första barn och de kvinnor som fött ett eller flera barn innan och som 
stannade kvar på BB mer än 72 timmar helammade också sitt barn under en längre 
period. 
 
De barn som fick amma inom en timma efter förlossningen var signifikant fler hos 
omföderskorna än hos förstföderskorna. Amning inom en timma efter förlossningen var 
signifikant associerat med längre duration av hel- och delvisamningen hos 
förstföderskor men inte hos omföderskor. De barn som inte ammades inom en timma 
efter förlossningen riskerade att bli tillmatade med modersmjölksersättning i större 
utsträckning än de som ammades inom en timma efter förlossningen. Tillmatning av ett 
nyfött barn utan medicinska indikationer ökade markant risken att barnet ammades 
under kortare period (Ekström et al., 2003a). 
 
Tidig hemgång från BB, det vill säga före 72 timmar, var associerade med följande 
faktorer hos mammorna, äldre, omföderska och många barn sedan tidigare, positiv 
amningsupplevelse från förra barnet, låg utbildning, ekonomiska problem, rökare samt 
avsaknad av stöd från partnern. De kvinnor som stannade längre tid än 72 timmar var de 
som hade operativa förlossningar, för tidig födsel och barn som hade låg födelsevikt. 
Amningsproblem så som mjölkstockning och mastit varierade inte bland grupperna. 
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Men kvinnor som stannade längre än sex dygn på BB hade färre problem med sår och 
ömma bröstvårtor under den första veckan men hade fler problem fyra till åtta veckor 
postpartum (Waldenström & Arts, 2004). 
 
Hildingsson (2003) beskriver i sin avhandling att kvinnorna önskade stöd och hjälp med 
amningen under BB-tiden. Kvinnorna önskade avlastning så att de kunde få vila och 
sova, såväl dagtid som nattetid. Kvinnorna ville att deras egen hälsa och kropp skulle 
sättas i fokus och inte enbart barnets. Att pappan får stanna var betydelsefullt då han kan 
hjälpa till och stötta mamman. Ekström et al. (2003b) visar att om pappan stannar på BB 
ökar amningens längd hos kvinnorna.  
 
Problemformulering, syfte och frågeställning 
 
I en svensk studie gjord av Ekström et al. (2003b) framkommer att den hjälp och det 
stöd i amningen kvinnorna fått under BB-tiden starkt korrelerar positivt med 
helamningens längd både hos förstföderskor och omföderskor. Den tiden som partnern 
fick stanna efter förlossningen var korrelerad med amningens längd hos förstföderskor. 
Fick partnern vara kvar upp till åtta timmar efter förlossningen på BB så påverkade det 
amningens längd i positiv riktning för förstföderskor. De kvinnor som upplever sig ha 
fått ett gott stöd ammar sitt barn längre än kvinnor som upplever att de fått ett dåligt 
stöd. Liknade resultat visas i en studie från Finland där kvinnor med en positiv 
amningsupplevelse under den första tiden bättre hanterar amningen. Ju mer och bättre 
stöd kvinnorna fick desto bättre gick det att amma (Tarkka, Pauonen & Laippala, 1998). 
 
Därför är det är intressant att ta reda på ammande kvinnors upplevelse av amningen och 
deras stöd från personal, omgivning och familj första veckan efter förlossningen. Få 
studier finns om kvinnors upplevelse av att amma sitt barn under den första veckan efter 
förlossningen. Första veckan innefattar dels amning på BB samt amning i hemmet. För 
att vården skall tillgodose ammande kvinnors behov behövs troligen mer kunskap om 
hur kvinnor upplever att amma. Får vi ökade kunskaper om hur kvinnor upplever att 
amma sitt barn under första veckan efter förlossningen kan vi förhoppningsvis anpassa 
och forma vården så att den tillgodoser amningen på ett bra sätt.  
 
Föreliggande studie utgår från följande frågeställning: 

• Hur upplever kvinnor att amma sitt nyfödda barn första veckan efter 
förlossningen? 

 
Syftet med studien är att beskriva kvinnors upplevelser av att amma sitt barn första 
veckan efter förlossningen.  
 
Metod 
- Ansats 
  
Studien utgår från metoden fenomenologi och har sin grund i livsvärldsteorin. Studien 
syftar till att beskriva och förstå kvinnors upplevelse av att amma sitt barn första veckan 
efter förlossningen. Att ha ett livsvärldsperspektiv innebär att den ammande kvinnans 
vardag och dagliga tillvaro uppmärksammas. Det innebär att ta del av, se, förstå och 
beskriva samt analysera världen eller delar av den så som den erfars av kvinnorna. Det 
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som är väsentligt är att se hur den enskilda personen upplever fenomenet (Dahlberg, 
1995; Dahlberg, 1997; Dahlberg, Drew & Nyström, 2001). Fenomenologi är en metod 
som lämpar sig väl när det gäller att beskriva och förstå människors upplevelse av ett 
fenomen (Bengtsson, 1993; Bengtsson, 1998; Dahlberg et al., 2001).  
 
Edmund Husserl kallas den moderna fenomenologins fader. Det som är grundläggande 
inom fenomenologin är att ”gå till sakerna själva”. Med ”sakerna” menas fenomenet 
som kan förstås som en företeelse så som den uppfattas, upplevs eller erfars av subjektet 
(Bengtsson, 1993; Bengtsson, 1998). Innebörden i detta är att det är ”sakerna själva” 
och vår tillgång till dessa genom erfarenhet som är det viktiga. Det är i erfarenheterna 
som ”sakerna” visar sig och det är utifrån den som ”sakerna” måste synliggöras. 
Forskning som undersöker ”sakerna” så som de upplevs och erfars av kvinnor som 
ammar kan göra att fenomenet framträder tydligare och ger då en djupare förståelse av 
fenomenet (Bengtsson, 1993; Bengtsson, 1998). 
 
Utmärkande för en fenomenologisk studie är att den är beskrivande. Den söker efter 
innebörd och mening i människors livsvärld för att komma fram till en essens. Essensen 
är det viktiga för det studerade fenomenet. Essensen kännetecknas av det som är 
kärnfullt i fenomenet, det som gör fenomenet till vad det är. En fenomenologisk studie 
visar världen så som den erfars, inte världen såsom den är (Dahlberg et al., 2001).  
 
Forskare som använder fenomenologi måste tygla sin förförståelse. Tyglandet innebär 
att genom reflektionens hjälp försöka tygla vår förförståelses inverkan på 
förståelseprocessen. Tyglandet används för att vår förförståelse inte ska ta överhand och 
tyglandet innebär en hållningen och kan ses ett redskap att använda i forskningen. Ett 
redskap som innebär att våra föreställningar, kunskaper och idéer hålls tillbaka. Genom 
att reflektera över vad förförståelsen innebär och vara medveten om förförståelsen kan 
den tyglas. För att få ut så mycket som är möjligt av en fenomenologisk studie skall den 
präglas av öppenhet. Det innebär att forskaren måste vara öppen, följsam och känslig 
för att fenomenet skall uppträda och visa sig. Forskaren ställer öppna frågor för att 
försöka fånga fenomenet. I en intervjusituation pendlar forskaren mellan närhet och 
distans till det studerade fenomenet. För att kunna pendla mellan närhet och distans 
måste forskaren försöka att vara lyhörd för den berättelse informanten berättar men 
samtidigt vara distanserad och kunna ställa frågor för att nå djupare in i fenomenet. Ett 
fenomen visar sig om vi är öppna och följsamma och förutsättningslöst upptäcker 
fenomenet (Dahlberg, 1995; Dahlberg, 1997; Dahlberg et al., 2001).  
 
Genom fenomenologi med livsvärlden som grund är det möjligt att på ett vetenskapligt 
sätt undersöka människors livsvärld. Ett vårdvetenskapligt livsvärldsperspektiv innebär 
att vara öppen och följsam men tillåta sig att överraskas av fenomenet. Forskaren måste 
kunna pendla mellan närhet och distans och kunna tygla sin förförståelse. I ett forskande 
livsvärldsperspektiv måste forskaren reflektera över fenomenet för att förstå dess 
innebörd och mening (Dahlberg et al., 2003). 
 
- Deltagare 
 
Urvalet har skett genom att kvinnor som ammade sitt barn vid hemgång från BB och 
som uppfyllde kriterierna, normalförlöst mamma och friskt barn efter förlossningen och 
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under eftervården på BB, tillfrågades om att delta i studien. Kvinnorna som tillfrågades 
skulle inte ha behövt någon medicinsk behandling för amningsproblem. Kvinnorna 
tillfrågades när de kom till BB-hemvård på återbesök. De kvinnor och barn som 
kommer på återbesök till BB-hemvård är de som går hem före 72 timmar efter 
förlossningen. Normal vårdtid är 72 timmar eller mindre. Alltså har dessa kvinnor haft 
en normal vårdtid på BB. De kommer till BB-hemvård för att ta PKU-prov på barnet 
och för att väga barnet och prata om amning. PKU-provet tas på alla nyfödda barn i 
Sverige omkring 3-5 dagar efter förlossningen. Kvinnor och barn som går hem inom 
ramen för BB-hemvård är friska kvinnor som i de allra flesta fall är normalförlösta och 
barnen har undersökts av barnläkare och är friska.  
 
Kvinnorna tillfrågades om deltagande i studien av tjänstgörande barnmorska på BB-
hemvård. Forskaren kom inte i kontakt med kvinnorna förrän genom telefonkontakt 
cirka en vecka efter att de varit på BB-hemvård och fått information om studien. 
Kvinnorna fick både muntlig och skriftlig information om studien. De fick ett 
informationsblad och en samtyckesblankett. De informerades både skriftligt och 
muntligt om syftet med studien, vad det innebar för dem att delta och att deras 
berättelser kommer att behandlas konfidentiellt.  
 
Av de kvinnor som valde att delta i studien var två förstföderskor och sex omföderskor. 
Kvinnorna hade genomgått normala förlossningar. Barnen var bedömda som friska efter 
förlossningen och under eftervården på BB. Samtliga kvinnor ammade sina barn under 
första veckan och också en månad efter förlossningen då intervjuerna ägde rum. Alla 
kvinnor valde att bli intervjuade i det egna hemmet. Kvinnornas ålder varierade mellan 
24-35 år.  
 
- Datainsamling 
 
Datainsamling genomfördes via öppna intervjuer (Kvale, 1997). Kvinnorna intervjuades 
mellan 30-60 minuter. Intervjun var individuell och bandinspelades. Tid och plats för 
intervjun bestämdes i samråd med varje kvinna. Kvinnorna intervjuades ca en månad 
efter förlossningen. Detta för att inte störa den sköra process som sker i en familj med 
ett nyfött barn men också för att kvinnan skall få ett längre perspektiv på 
amningsupplevelsen under första veckan. 
 
- Dataanalys 
 
Studien har en fenomenlogisk ansats med livsvärldsteoretisk grund. Data bearbetades 
enligt Dahlberg et al. (2001). 
 
Fenomenologisk metod innefattar några grundläggande principer; att tygla sin 
förförståelse, att visa öppenhet och följsamhet mot fenomenet (Dahlberg et al., 2001). 
Att tygla sin förförståelse innebär att så långt som möjligt fokusera intervjupersonen 
och inte vad som redan är känt om fenomenet. Detta kan ske genom att reflektera över 
vad förförståelsen innebär och vara medveten om den. Det innebär också att forskaren 
måste vara öppen, följsam och känslig för att fenomenet skall uppträda och visa sig. 
Forskaren ställer öppna frågor för att under intervjun försöka följa intervjupersonens 
berättelse och samtidigt styra så att det är fenomenet som är i fokus. Forskaren måste 
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kunna ha närhet och distans till fenomenet. Genom att var öppen och följsam mot 
fenomenet kan fenomenet visa sig så som det upplevs av informanten. Tyglande av sin 
förförståelse innebär att forskaren skall vara vaksam och inte ta saker förgivet (Dahlberg 
et al., 2001). Medvetenhet om förförståelsen och reflektion av fenomenet gör att 
forskaren kan gå in i materialet och låta sig överraskas och på så sätt upptäcka hur 
informanten upplever fenomenet (Dahlberg, 1995; Dahlberg,1997; Dahlberg et al., 
2001).  
Data analyserades enligt följande steg: Intervjuerna transkriberades först för att få ner 
materialet på papper. Sedan genomlästes intervjuerna för att få en känsla för helheten. I 
denna bekantgörande fas lästes intervjuerna ett flertal gånger för att lära känna texterna. 
Texten delades sedan in i meningsbärande enheter. Med meningsbärande enheter menas 
att det som är betydande och viktigt för att förstå texten markeras och plockas ut. I nästa 
abstraktionsfas bildades olika kluster av de meningsbärande enheterna. Forskaren 
arbetar hela tiden nära sina data som är intervjuerna. Forskaren pendlar mellan 
intervjuerna, de meningsbärande enheterna och klustren för att få det så datanära som är 
möjligt. Ur klustren visade sig fenomenets generella struktur eller fenomenets essens. 
Essensen är den högsta abstraktionsnivån. Essensen är det som inte varierar i 
fenomenet. Essensen kännetecknas av det som är kärnfullt i fenomenet, det som gör 
fenomenet till vad det är. I den sista fasen beskrivs fenomenets innebördselement. 
Fenomenets innebördselement är essensens olika delar.  Innebördselementen är 
fenomenets variationer. Variationerna visas i texten i form av citat från intervjuerna.  
(Dahlberg et al., 2001). 
 
- Etiska överväganden 
 
Att delta i en studie vars syfte är att försöka förstå innebörden i kvinnornas upplevelse 
av amning första veckan efter förlossningen kan vara omskakande och ge upphov till 
känslor i olika riktningar. Kvinnan kunde när som helst avbryta sin medverkan i 
intervjun och i studien. Kvinnan kan när som helst få de data som spelas in på band 
förstörda och avidentifierade. Materialet förvaras hela tiden otillgängligt för obehöriga. 
Materialet är endast tillgängligt för forskaren och handledaren. Intervjuerna 
bandinspelades och dessa band samt transkriberad text från intervjuerna förvaras inlåsta 
så att de inte blir tillgängliga för andra än forskaren samt handledaren. Inga namn 
användes då intervjuerna transkriberades och inga namn på deltagare kommer att bli 
tillgängliga annat än för forskaren. Allt material förvaras inlåst för att undvika spridning 
till obehöriga. Data är således sekretesskyddat och kan inte läsas av obehöriga.  
 
Vid databearbetning ersattes namn och personuppgifter med en kod så att en enskild 
individ inte kan urskiljas. Ingen obehörig kommer att ha tillgå till kodnyckeln och 
kvinnans data. Då data från studien eventuellt publiceras kommer enskilda individer 
inte att kunna identifieras. Hantering av personuppgifter regleras av 
Personuppgiftslagen (SFS 1998:204). 
 
Om kvinnan efter intervjun behövde samtala om sin förlossning/amning erbjöds hon det 
med barnmorska eller kurator. Om något hänt med kvinnan eller barnet exempelvis 
sjukdom eller handikapp, under den månad efter förlossningen som gått innan intervjun 
gjordes erbjöds kvinnan att avstå från intervjun.  
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Studien är granskad av Regionala etikprövningsnämnden i Göteborg, diarienummer 
283-04.  
 
Resultat 
 
Den essentiella strukturen uttrycks som en strävan mot att bli den goda modern och 
innefattar följande innebördselement; fascination i det första mötet med barnet, en 
balansgång i det som är okänt, att ha det yttersta ansvaret, att ge sig hän och härda ut 
samt att söka efter bekräftelse i det unika. 
 
Fascination i det första mötet med barnet 
 
Kvinnorna beskriver det första mötet och den första amningen på förlossningen som 
någonting som är fascinerande. Kvinnorna upplever att det är en tillfredställelse att se 
hur det nyfödda barnet söker sig till bröstet. För kvinnorna innebär det första mötet med 
barnet en upplevelse som beskrivs som en lyckokänsla men också som frustrerande och 
oroande. De uttrycker en häpnad över barnets förmåga att visa hunger och att själv söka 
sig efter bröstet.  
 

Ja, jag hade honom på magen. Jag såg ju hur huvudet började (visar) så här, och 
han började med händerna så här (visar) och då sa hon också att du kommer att 
märka liksom på att det är det han vill då. Och då la jag upp honom och han 
hittade bröstet direkt då och så sög han. Lyckokänsla är det tycker jag. Det är så, 
jag hela situationen är lycklig (8). 
 
Underbar upplevelse som man inte kan berätta eller förklara. Liksom, ja lite 
sagolikt liksom, jag vet inte ...(5). 

 
Oron började lite när man fick han till sig och han letar lite då på bröstet. Då 
tänkte man då hur detta ska gå då men så sa hon (barnmorskan) kämpa lite. Och 
sen när han sög och släppte inte det någon gång och sög över en timma nästan. 
Vet du det är ju verkligen så att, att då tänkte man gud så skönt (3). 

 
Kvinnorna uttrycker en fascination då barnet blir lugnt och harmoniskt så fort det 
kommer till bröstet och får börja amma. Att barnet kan suga så snart efter förlossningen 
upplever kvinnorna var svårt att föreställa sig innan.  
 

Det är ju det som jag tycker är helt fascinerande, det är det första på 
förlossningen alltså, det tycker jag var fascinerat alltså. Det kunde jag inte tänka 
mig eller så jag hade inte föreställt mig att det skulle bli (3).  

 
Fascination i det första mötet med barnet och barnets amningsförmåga innebär att 
kvinnorna upplever en bekräftelse på att barnet kan suga. Kvinnorna upplever en 
fascination över att barnet som just innan varit i magen, nu kan och vet hur de ska suga 
på bröstet.  
 

Det är så uttänkt att dom har så mycket med sig att dom vet hur man ska suga och 
ja ...det är fascinerande när dom hittar fram första gången ...att dom kan ...(1). 
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Det var en känsla som var himla go. Då tänkte jag har man gjort det så bra nu så 
kan eller så vet han det sen lite mer. Så det var helt fantastiskt den timman faktiskt 
det var det...Trots att man var jättehungrig och ville ha kaffe och mackorna (3). 
 

Fascinationen i det första mötet med barnet på förlossningen framkallar moderskänslor. 
Kvinnorna upplever att de bli mödrar i samband med amningen på förlossningen. Det 
uttrycks på följande sätt: 
 

Så då kändes det att hon var här hos mig och man kom, blev mamma det var 
nästan i det ögonblicket man kände att man blev mamma på något vis (2). 
 

Fascination i det första mötet med barnet kan också innebära att det är svårt att ta till sig 
allt så fort efter förlossningen. Amningen på förlossningen upplevs ibland lite 
okoncentrerad. Efter en förlossning kan det vara svårt att snabbt övergå till amning utan 
att hinna få lite andrum.  
 

Första gången då när dom la honom hos mig då det var nästan precis efter och 
man var ju så ...det var nästan svårt att ta det till sig. Det var nästan så att han 
låg där och jag, jag tänkte på annat eller man var inte riktigt med, inte fokuserad 
på det (4). 
 

En balansgång i det som är okänt 
 
En balansgång i det som är okänt innebär en osäkerhet i tilliten till barnets förmåga att 
amma tillräckligt mycket och tilliten till sig själv att kunna tyda de signaler som barnet 
sänder ut. Kvinnorna slappnar av i sig själva när barnet visar tecken på att vilja amma. 
 

Jag var glad att han var hungrig också. För att dom säger att inte alla barn äter. 
Så jag tänkte att här har vi aptit och sedan var jag glad att jag hade den här 
råmjölken också. För grejen är det var inte så mycket symtom om att jag hade det. 
Hos vissa kommer det innan man föder och så där (6). 

 
Kvinnorna upplever att det känns skönt och på något sätt befriande när barnet är 
sugvilligt och på alerten och vill amma. Kvinnorna upplever att barnets reaktioner vid 
bröstet beror på dem själva. Balansgången i det som är okänt innebär att om barnet går 
upp i vikt och är amningsvillig så är det för kvinnorna ett bevis på att de duger i sin nya 
roll som mamma.  
 

Nu när det har släppt från början att man är mycket lugnare nu när man ser att 
han äter och får mat och då lugnar man ner sig också liksom (4). 
 
Att jag var pigg, att han var pigg och att han ville suga och ...det kändes väldigt, 
det kändes skönt. Just att allting funkade(6). 

 
En balansgång i det som är okänt innebär att om barnet inte går upp i vikt eller är 
tillräckligt sugvilligt upplevs det som en besvikelse och kvinnorna anklagar sig själva 
för detta. De upplever att det är deras fel och att det är mjölken som inte räcker till för 
barnet. Kvinnorna känner sig maktlösa och rådlösa inför det faktum att barnet inte äter 
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tillräckligt eller inte går upp i vikt. Kvinnorna upplever det som ett nederlag och ett hot 
mot den egna förmågan att amma och föda upp sitt barn och att de är dåliga och 
värdelösa mammor. 
 

Och hon gick ändå inte upp i vikt då ... så då gick hon ju ner lite mer än vad hon 
skulle. I alla fall så hade hon gått ner ytterliggare till på torsdan så vi blev 
inskrivna igen. Jättejobbigt, utan i och med att allting fungerade så bra tills man 
upptäckte att hon, att hon får ju inte i sig någonting då blev det tvärtom kan man 
säga. Då var det väl helt tvärtom då kände man sig helt värdelös. Jag hade ju 
trott att det gått kanonbra och sedan så har hon inte fått i sig någonting (2). 
 
Han åt inte mycket åt gången men det var väldigt ofta. Först kände jag så vilken 
dålig mamma jag var, jag har inte ens tänkt på att han ska äta så ofta. Mest för 
han visade inga tecken på att han ville men det är klart det är kanske inte alltid 
det man ska gå efter (6). 

 
Kvinnorna upplever att det är svårt att veta om barnet får i sig tillräckligt med mat. 
Barnets vikt och aptit är ett värde på om den egna kroppens resurser räcker till eller inte. 
Kvinnorna värderar sig själv och sin förmåga till amning genom barnets vikt och 
amningsvillighet. Kvinnorna känner sig stressade och oroliga när amningen inte 
fungerar som de önskar att den skulle. 
 

Men då så kändes det man kände sig lite misslyckad och ja tusan ingenting 
kommer hur ska det här gå. Ska man behöva ge henne tillskott hela livet här nu 
eller du vet man såg ju väldigt svart. Det kändes ju väldigt jobbigt att hon inte 
hade gått upp i vikt och att hon inte hade fått i sig någonting den situationen det 
kändes jobbigt (2). 
 
Han började suga men sen så spottade han bara ut, han ville inte då. Och då blev 
man ju lite så men han måste ju äta och man kände nästan lite stress själv (4). 
 
Det var, för mig var det lite svårt eftersom jag hade inte mjölk det första dygnet. 
Det var lite svårt för jag tänkte hela tiden å nu är hon hungrig och vill äta och så. 
Men så sög hon på mig och jag tänkte å vad suger hon det finns ingenting liksom. 
Hon var lite hungrig och så tappade i vikten...(5). 

 
Att ha det yttersta ansvaret 
 
Kvinnorna uttrycker en upplevelse av att ha det yttersta ansvaret för barnet och detta 
innebär en bundenhet. Kvinnorna och barnen upplevs beroende av varandra för att må 
bra. Bundenheten består i att kvinnorna känner starkt att det är deras ansvar att ge barnet 
mat och att vara tillhands i alla lägen och vid alla tillfällen. Kvinnorna beskriver att 
bundenheten och beroendet kan framkallar jobbiga känslor. Bundenheten och det 
beroende som finns mellan mor och barn beskrivs av kvinnorna i följande citat: 
 

Det kan också kännas lite bundet det kan man ju få små panik av också och just 
när man är så där trött på natten att man kan känna att jag orkar inte då tar det 
(amningen) en timma på natten ungefär innan man kan lägga sig igen (1). 
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Jag tycker att den är väldigt positiv och jag skulle inte vilja även om man kunde 
ge tillägg och man visste att den var exakt lika bra och man hade dom i famnen 
och dom fick närheten också så, så ...skulle jag ändå föredra att amma. Jag tycker 
det är positivt men som sagt den lilla nackdelen är att man blir ju bunden och det 
är bara jag som kan göra det inte pappa ... ö det är den nackdelen (2). 

 
Kvinnorna upplever att de har det yttersta ansvaret för barnets uppfödning men också 
ansvaret att ge barnet kärlek och tröst. Barnets överlevnad hänger på kvinnorna och det 
kan vara påfrestande. Att ha det yttersta ansvaret innebär ett ansvar som kan vara 
positivt men som också kan upplevas som stressande. 
 

Det är överlevnad för hans skull som det känns nu så är det, det som är det 
viktigaste i hans liv just nu och man märker när han inte får mat då blir han ju 
jätteledsen på en gång liksom. Det är överlevnad för han på något sätt då och sen 
så man knyts ju till varandra väldigt tätt när man ammar känner man. Det är en 
trygghet för honom (4). 
 
Men det var jag kände att han måste ha mat och jag kände att det är jag som har 
maten och måste vara hela tiden i närheten och så känner jag fortfarande men då 
var det extremt mycket så. Han åt så ofta så jag kände att jag kan inte göra 
någonting annat än och finnas väldigt, väldigt nära (6). 
 
Jag vet att han sover men det hjälper inte mig för jag är fortfarande lika orolig 
även om .....(sambon) är hemma. Just det att ha uppgiften att vara maten det har 
känts påfrestande. Jag kan inte slappna av (6). 
 

Att ha det yttersta ansvaret innebär att kvinnorna upplever moderskänslor. 
 

Jag får ju sådana starka, såna här man känner ju att han är ju beroende av mig 
och ingen annan så, så tänker jag för det finns ju ingen nappflaska eller så som vi 
har börjat med. Nej, jag får nog starka moderskänslor tror jag (8). 
 

Att ha det yttersta ansvaret innebär bundenhet men beskrivs också som närhet och 
samhörighet. Närheten och samhörigheten med barnet innebär en stor och betydelsefull 
relation. Amningen gör att kvinnorna är nära och utvecklar en god relation med barnet. 
De beskriver ett samspel mellan mor och barn som ger trygghet och kärlek. Det känns 
bra att kunna tillfredställa och trösta barnet genom amningen. Amningen är mysig och 
kvinnorna känner sig lyckliga. 
 

Så är det ju närheten också det är ju så mysigt och gott att ha henne här och jag 
tycker nästan synd om min sambo att inte han ska få amma och uppleva (2).  
 
Det känns att komma nära till bebisen och så hålla hela tiden liksom (mm) 
...........Hon var ju inne i mig 9 månader (skratt) så det känns som jag vill inte 
släppa henne direkt (5). 
 
Ja, jättehärligt liksom vi är ett eller liksom så här (skratt). Lyckokänsla är det 
tycker jag. Det är så, jag hela situationen är lycklig. Amningen tycker jag är 
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mysigt. Den här närheten och den här nakna kroppen mot en själv så. Det, jag 
tycker det var mysigt (8). 
 

Att känna i kroppen att det är dags för amning är som en dialog med barnet. Mamman 
tittar på barnet och känner då att mjölken rinner till och barnet kan få amma. Samspelet 
innefattar att ge och ta och att tillfredställa behov. Modern ger barnet mat för att barnet 
skall överleva och barnet hjälper mamman att tömma brösten för att det inte skall börja 
göra ont av för mycket mjölk. Kvinnorna har det yttersta ansvaret att finnas tillhands för 
att ge barnet mat.  
 

Men jag tror att just det här samspelet att man känner att mjölken rinner till man 
kan nästan bara titta på barnet och tänka att nu är det nog dags för mat och då 
känna att det börjar att spänna (1).  
 
Om, om hon blir ledsen så vet jag att det enda som krävs är eller om hon börjar 
gråta då sätter jag mig här och då blir hon så nöjd. Det känns så skönt att man 
kan tillfredställa dom behoven och kunna trösta henne så lätt. Jag tänker när 
...(sambon) går omkring med henne och jag skall in och duscha och så hör jag att 
hon gråter och det skulle vara mycket lättare om han också hade haft bröst 
(skratt) och så lämnar han över och säger ”det är ingen idé att jag håller henne 
hon vill bara ha dig i alla fall ”  säger han ibland (2). 

 
Tiden upplevs av kvinnorna som en aspekt av att ha det yttersta ansvaret. Kvinnorna 
beskriver det som att tiden står stilla men samtidigt går väldigt fort. Kvinnor upplever 
att amningen och barnet tar mycket av deras tid under den första veckan efter 
förlossningen. De hinner med nöd och näppe sköta hushållet. Kvinnorna upplever att de 
borde göra mer sysslor i hemmet än vad som hinns med.  
 

Dom första veckorna har det varit väldigt mycket ammande hela tiden framför allt 
på kvällarna och så där då det blir inte så mycket gjort som sagt (2). 
 
Det skulle vara skönt med lite mer tid, så några sekunder till för sig själv (2). 
 
Det tar tid det gör det ..................Det gör det. Jag får inte gjort nånting det är ju 
så bara denna tiden. Jag är glad om jag hinner laga mat och plocka undan disken 
alltså det är ungefär vad man har för krav nu. Han tar ju all tid och det måste han 
få göra med (3). 
 

Att ge sig hän och härda ut 
 
Att ge sig hän och härda ut innebär att stå ut med smärta och kroppsliga förändringar för 
barnets skull. Smärtan och de kroppsliga förändringarna upplevs som obehagliga. Under 
den första veckan efter förlossningen sker ett samspel mellan kvinnan och hennes barn. 
Kvinnorna upplever att de får ge sig hän och härda ut för att tillfredställa barnets behov 
av mat och närhet.  
 

Det kan spänna mycket när mjölken rinner till det är ju inte så behagligt det kan 
man ju inte säga ... men samtidigt så vet man att det är ju bara en liten stund så 
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då men jag vet ju inte om jag tycker att det är ju .........så ............en del säger 
kanske att hm tycker det är jätteskönt när dom suger det vet jag inte om jag tycker 
direkt. Jag är glad att det inte gör ont (1). 
Och sen kände jag lite stress också för man kände att man själv hade så mycket 
mat just då och .... man kan ju inte ligga, inte sitta man vill ju bara att dom ska 
äta liksom för det gör ju ont annars då. Så att ...ja det var lite stress både för hans 
del och för min egen skull med då. Att man verkligen ville att han skulle äta och 
så (4). 

 
Att ha mjölk i brösten beskrivs som en känsla av kyla och en dragning i brösten.  
 

Det var inte kallt som att man fryser, det var kallt som att man känner någonting, 
känner en dragning det gör man. Och att ... ja, det är en känsla som när man blir 
förkyld och har ont i lungorna eller någonting. Ungefär samma ... fast med mjölk. 
Och sen när man föreställer sig, tänk hud och så mjölk under huden det är inte så 
konstigt (skratt) (6). 

 
Att ge sig hän och härda ut innebär för kvinnorna att amningen orsakar smärta och 
obehag. Kvinnorna härdar ut för barnets skull och de är beredda att kämpa för att barnet 
skall få i sig bröstmjölk. De upplever att smärta inte enbart finns i brösten utan att det är 
en smärtförnimmelse i hela kroppen.  
 

Det gjorde ju mer ont dom första dagarna för då fick jag ju lite... sår på 
bröstvårtorna. Så det blev när hon sög tag så sög hon så rejält dom första 
gångerna så och då fick man, ååå (visar med kroppen) och så sög hon till rejält 
och det gjorde väl lite ont nästan hela tiden dom första dagarna (2). 
 
Såriga bröstvårtor, då vet du det gör ju så himla ont och börjar det då att det blir 
det, jag menar det gör ju så ont så det, man nästan spände sig för att amma med 
så det blev nog lite ... så det är ju inte riktigt ... fy det kändes ju i hela kroppen 
eller vad man ska säga det blir nästan lite olustkänsla eller lite så med. Men ändå 
så måste man ju härda ut för hans skull men det blir ju att man inte riktigt såg 
fram emot det men ändå han fick ju i sig mat och det är ju det som man känner är 
huvudsaken (3). 

 
Kvinnorna beskriver att smärtan som amningen under den första veckan efter 
förlossningen innebär påverkar deras sociala situation. Det sociala mönstret ändras. De 
vill helst vara själva och inte träffa andra. Det gör ont i hela kroppen när barnet ammar 
inte bara i brösten.  
 

Lite deppig eller väldigt tråkigt när det var som värst med såriga bröstvårtor då 
ville man knappt ha hem folk då. Satt man nästan på spänn det gjorde ju så himla 
ont eller så man det drog ju ändå ner till tårna så då var man ju inte social och 
man kände sig väldigt inte på humör heller. Man kämpar verkligen huvudsaken är 
att han går upp och får i sig vad han ska. Så får man ju härda ut lite själv trots att 
det är jobbigt (3). 
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Kvinnorna ser inte alltid fram emot amningen under första veckan utan bävar för den på 
grund av de smärtsensationer amningen för med sig. De kommer till uttryck i 
nedanstående citat: 
 

Det var ont, ont ...och så obekvämt och så ...Man känner ju att man ska mata barn 
men samtidigt så att nu blir det ont men i så fall jag gjorde det. När dom äter, 
flickan äter så känns det glädje igen. Det är inte så ...jag vet inte. Det är svårt 
första veckan (skratt)(5). 
 
Sen så minns jag, som sagt att den natten mådde jag så dåligt och hade så ont i 
brösten och var så trött samtidigt och sen, sen så sög han så ofta som sagt när 
han väl vaknade och sen blev det bättre. Men den natten är svårt att glömma hur 
ont jag hade...(6). 
 
Att man ändå liksom står ut med smärtan fast man...man vet ändå att det är bra 
för barnet att det blir bra sen. Att det kan vara så i början fast i bland tror man 
att det aldrig blir bra (skratt) För att det gör så ont..(7). 
 

Kvinnorna kämpar och står ut med smärta för att tillfredställa barnets behov av 
bröstmjölk. Kunskapen om amningens fördelar är en del i det som hjälper dem att härda 
ut och det som driver dem att kämpa vidare. Kvinnorna är medvetna om amningens 
fördelar och kämpar i det längsta för att amningen skall fungera. De upplever att de 
härdar ut för att barnet skall få den allra bästa starten i livet som de kan ge. Vetskapen 
att amning skyddar barnet mot infektioner och att det är den bäst sammansatta födan gör 
att de står ut med en viss smärta och obehag under en tid.  
 

Nej, men med allergier och att dom klarar sig bättre dom har ju allting (2). 
 
Man vill ju gärna ge dom bröstmjölk det känns ju så man kämpar ända in i det 
sista. Det har man, ju var ja...mot allting verkar det vara bättre eller så (3).  
 
Att man det är något positivt att det är bra för barnet och...ö...ja...det skyddar 
mot infektioner och hela den biten har man ju hela tiden i bakhuvudet och det är 
väl det om driver en till att vilja...(7). 
 

Att söka efter bekräftelse i det unika  
 
Kvinnorna upplever sig söka efter bekräftelse i det unika under tiden på sjukhuset. De 
önskar att deras egna unika situation skall uppmärksammas och bekräftas. Kvinnorna 
uppskattar att få råd och tips men också att de som individer bekräftas.  
 

Det var ganska bra eftersom första, första dagen, första natten, jag har inte sovit 
så gott efter att hon har druckit hela tiden och så kom inte maten alls. På dagen, 
nästa morgon kom sjuksköterskan och sa du får sova lite, vila och så ska jag 
promenera med lillan. Då tog dom hand om henne, gick någonstans. Jag sov gott 
två timmar. Så det var skönt. Det är jättebra att någon tar hand om och hjälper en 
på sjukhuset och så (5). 
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Efter som dom då, ... det är ju en väldigt stor del det här med amningen. Dom 
observerar ju och frågar och tittar och kommer in och så där. Så blir det ju 
väldigt stort när man själv känner att det inte här hundra, att han inte får till det. 
Så jag kände att det jag blev så osäker eller så med det. Sedan så man får ju 
himla bra hjälp däruppe. Dom kommer ju in och rättar till och så här ska du hålla 
och visar lite knep hur man kunde frigöra den ena handen och bara hålla under 
axeln och huvudet då (8). 
 
Skönt när man får sådana där små råd och tips som man inte tänker på själv för 
då blev det nog så att då försvann den värsta stressen för mig samtidigt som man 
såg att han fick ett bättre grepp då (4). 
 

Kvinnorna upplever att det är skönt att vara på BB för hjälpen finns nära om det skulle 
behövas. Att få hjälp upplevs ligga på kvinnornas eget ansvar. Det innebär att kvinnorna 
själva får be om hjälp genom att ringa på klockan.  
 

Jag kände ju att jag kan ju höra av mig till personalen eller ringa på dom om det 
händer något så det var ju skönt att veta det så på ett sätt det var ju, det var ju det 
som var bra att vara på BB för händer det något så var det bara att ringa på hjälp 
(1). 
 
Det var ganska trygg känsla att veta att man kan bara ringa på klockan. Öö jag 
försökte ringa bara när det var nödvändigt (6). 
 
Då sa jag nej, jag får inte till det kan inte du titta på det nästa gång. Då sa dom 
men ring på klockan så säg till, så säg till när han ska äta nästa gång så tittar vi 
igen då (8). 

 
Kvinnorna önskar att den hjälp och det stöd som finns på BB i vissa situationer skulle 
ha varit bättre. De upplever att personalen inte är närvarande. De saknar och upplever 
att de fått bristfälliga råd. Kvinnorna känner att de inte alltid vill ringa på klockan. 
Ibland känner sig kvinnorna stressade över att behöva be om hjälp varje gång de skall 
amma. De tycker att amningen borde de klara av själva och att fråga om hjälp vid varje 
amningstillfälle är jobbigt och påfrestande.  
 

Jag menar dom kommer ju gärna och hjälper till. Jag tror ändå det att ja, känslan 
av att ringa varje gång han skall amma eller så det vill man ju egentligen inte 
göra. Så har jag upplevt det att man spänner sig. Ja, och veta det att man måste 
ringa nästa amning igen å så där (3). 
 
Ja, när vi kom dit och hon var ledsen så satte jag henne till bröstet och så sög och 
sen så och det var aldrig någon där. Och det kom ju in någon under tiden att jag 
ammade och då passade dom på att titta och det ser ju bra ut det där. Och sedan 
så gick dom ut igen och jag tänkte ska dom inte kontrollera mer eller visa något 
annat men i och med att jag tycket att det kändes bra så var det just inget annat 
jag undrade (2). 
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Den unika bekräftelsen hindras på BB på grund av att det är många personer som ger 
olika råd och att det är förvirrande med olika besked. Det känns svårt att få olika råd och 
tips om amningsställningar och positioner. I vissa situationer upplever kvinnorna 
amningshjälpen som förvirrande och tudelad. Detta främst för att det är så många 
personer som förmedlar olika budskap.  

 
Jo det är både på gott och ont, en del vissa grejer är bra för dom säger olika eller 
så men, men om man säger med sugtekniken en del säger ha honom så istället 
lägg honom så. Det blev ju lite förvirrat med. När man ligger så lite. Nu låg jag ju 
inne 48 timmar och man kan ju inte begära att folk ska jobba så länge heller men 
på ett sätt kanske man, att kanske till exempel att någon sköterska hade tre rum så 
att man hade samma lite mer. För nu blev det ju olika åsikter. Alla hade ju olika 
hela tiden så det är la det med så visste man inte vem man skulle eller så heller 
(3). 
 

Kvinnorna söker bekräftelse i sin unika situation hos männens och omgivningen. Deras 
bekräftelse och stöd är för kvinnorna betydelsefullt. De upplever att det får bra och gott 
stöd av sina män och att männen hjälper kvinnorna när det uppstår problem och 
bekymmer med amningen. Att söka efter bekräftelse hos mannen innebär för kvinnorna 
ett delat ansvar mellan kvinnan och mannen. 
 

Då var ju ....(sambo) hemma ... han tog pappadagarna med en gång och då kunde 
man också mer jag  ... vila mellan och så där... så att det ja, nej men det var skönt 
just för det här att man kunde så att komma hem för det är ganska intensivt med 
amningen i början (1).  
 
Och... min sambo fick ju stanna kvar och det tror jag gjorde det väldigt mycket 
lättare för annars hade man suttit där helt själv (2). 
 
Sen det som var väldigt bra i och för sig det var att ....(sambon) var kvar. Då 
tycker jag att han var till väldigt stor hjälp för han hade ju sett det utifrån. Det 
var ganska skönt för då är man två som har, alltså man är ju två som har sett det 
då. Det tycket jag var till väldigt stor hjälp (4). 
 

Männen och omgivningen fungerar för det mesta som avlastare gentemot den övriga 
familjen, främst de andra barnen. Omgivningen och männen ser kvinnan i hennes 
sökande efter bekräftelse och hjälper henne i sin nya unika situation som ammande 
kvinna. 
 

Ja, det var han, det var han och det underlättar med i och med den andra pojken 
då, så det har ju var, himla bra för då har man haft mer tid för han och då får det 
ta tid för det var ju lite det man tänkte lite på nu med andra barnet eller så 
särskilt med amningen med för det tar ju ändå tid att sitta ner å och det hade ju 
kanske blivit ett orosmoment om han hade stört och kommit och, så det är ju 
himla bra att man har fått den hjälpen...(3). 
 
Man har utnyttjat folk i omgivningen ganska mycket dom har fått laga mat och 
dom har haft med sig grejer och fika och dom har städat och dom har gjort allt 
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sånt så att man ska få lugn och ro själv (4)...(sambon) var hemma en del och 
jobbade en del och alltid när han inte var hemma var det någon annan här och 
lagade mat och hade ...(det andra barnet), som passade upp (4).  

 
Bekräftelsen uteblir eller är ibland undermålig då kvinnorna upplever att männen inte är 
så bra på att stödja dem i amningen. Kvinnorna upplever att männen är trötta på BB och 
sover mycket. Kvinnorna förväntar sig inte att männen skall ha så mycket kunskap om 
amning. 
  

Ja, han stannade. Men han sov och det kändes lite grann att jag får inte väcka 
honom samtidigt som man gärna ville vara den som blev omhändertagen (6). 
 
Så jag menar den man lever tillsammans med, kan man ju inte räkna med att den 
skall kunna nått om amning det kan hända att kanske finns karlar som kan det, det 
vet inte jag men...men ja ...(7). 

 
Essensbeskrivning 
 
Den essentiella strukturen i kvinnors upplevelse av amning första veckan efter 
förlossningen kan beskrivas som en strävan mot att bli den goda modern. 
 
Den goda modern innefattar hur kvinnorna erfar sig själva i amningssituationen. Att 
vara en god moder åt sitt barn innebär för kvinnorna att ge barnet bröstet. Strävan mot 
att bli den goda modern innebär att kvinnorna sätter sig själv i andra hand, vilket kan 
innebära en bundenhet som både kan framkalla positiva och negativa känslor gentemot 
barnet och sig själv. Strävan mot att bli den goda modern innebär att kvinnorna alltid 
strävar efter barnets bästa och att de alltid skall finnas tillhands för sitt nyfödda barn. 
Bröstet och amningen identifieras med att kunna tillfredställa sitt barns behov av mat 
och näring. Att sträva mot att bli den goda modern innebär också att kvinnorna kämpar 
med att amningen skall fungera och de härdar ut smärta för barnets skull. Kvinnorna ger 
sig hän och härdar ut för att barnet skall få det som upplevs vara bäst. Kvinnorna 
underordnar sig barnet och dess vilja. Amningen innebär också ett krav på 
ömsesidighet. Kvinnan bekräftas av barnet genom amningen. Kvinnorna får bekräftelse 
på sin egen förmåga till amning och sitt moderskap genom barnet. Att hantera en ny och 
okänd situation som amningen innebär kan te sig som att ge sig in i ett mörker med 
hopp om ljusglimtar utmed vägen. I mörkret som är en symbol för det okända finns 
hopp om att bli bekräftad av barnet, mannen, omgivningen och av vårdpersonalen. I 
mörkret, i det okända söker kvinnorna efter bekräftelse. Genom att bli sedd och 
bekräftad ser kvinnorna ljuset närma sig och situationen klarnar allt efter som tiden går. 
Uteblir stödet fortsätter mörkret. Att ses och bli stöttad utifrån sig själv och i den unika 
situationen som varje enskild kvinna och hennes barn befinner sig i är betydelsefullt. 
Att bli sedd som den goda modern som strävar efter att ge sitt barn det bästa ses som ett 
bevis på dugligheten i moderskapet. Amningen är ett redskap för att ta sig in i 
moderskapet. Amningen kan liknas med en pendel, som svänger fram och tillbaka. 
Kvinnorna beskriver att när amningen fungerar så är det häftigt och underbart att amma 
sitt barn men då amningen är besvärlig och inte fungerar då är det stressande, 
outhärdligt och smärtsamt. 
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Amningen är en väg in i moderskapet och en symbol för strävan mot att bli den goda 
modern och belyses starkt i kvinnornas vilja att amma sitt barn. Kvinnorna känner en 
fascination i barnets förmåga att amma men också en fascination i den egna kroppens 
förmåga att kunna ge barnet tillfredställelse i form av mat och kärlek. Den relationen 
som blir mellan en mor och hennes barn i amningssituationen är en bekräftelse på att 
kvinnan och barnet hör ihop. Att sträva mot att bli den goda modern menas att genom 
amning känner kvinnorna sig som riktiga och fulländande mammor. De lär känna sitt 
barn och ger det vad barnet behöver. Den goda modern är den som strävar för att ge sitt 
barn det som upplevs som bäst. 
 
Diskussion 
- Metoddiskussion 
 
Syftet med studien var att undersöka kvinnors upplevelse av amning första veckan efter 
förlossningen. För att nå kvinnors upplevelser av amning första veckan efter 
förlossningen så har studien utgått från metoden fenomenologi så som Dahlberg et al. 
(2001) beskriver den. Det innebär att gå till ”sakerna själva” för att få kunskap om ett 
fenomen. Fenomenet och ”sakerna själva” i den här studien är kvinnors upplevelse av 
amning första veckan efter förlossningen. För att studera fenomenet har öppna 
intervjuer med åtta kvinnor gjorts cirka en månad efter förlossningen. I en 
fenomenologisk studie skall forskaren var öppen och följsam för att fenomenet skall 
visa sig. För att kunna vara öppen och följsam så måste forskaren vara medveten om sin 
egen förförståelse och kunna tygla den (Nyström & Dahlberg, 2001). Forskaren har sig 
själv som verktyg i en fenomenologisk studie. Forskarens förförståelse; barnmorska och 
intresse för amning, kan påverka intervjuerna. Forskaren kan om inte medvetenheten 
om förförståelsen finns gå in och diskutera och ge råd under intervjuerna, alltså som 
egenskap av barnmorska ge råd och stöd. Forskaren har försökt att vara medveten om 
sin egen förförståelse och försökt att tygla den. Att tygla sin egen förförståelse kan ske 
genom att medvetandegöra den. Forskaren måste vara öppen och följsam för att 
fenomenet skall visa sig under intervjuerna. Genom att pendla mellan närhet och distans 
i intervjun har forskaren försökt att tygla förförståelsen (Dahlberg et al., 2001).  
 
Medvetenheten om svårigheterna med att tygla sin förförståelse har gjort att forskaren 
varit extra uppmärksamma på materialet. När intervjuaren pendlar mellan närhet och 
distans i en intervju ställs öppna frågor så som; berätta mer, kan du fördjupa dig, hur 
menar du då, hur kände du då, vad upplevde du då, kan du utveckla det mer? Detta i 
syfte att komma så nära fenomenet som är möjligt. 
 
Under analysarbetet fanns det också en risk att forskarens förförståelse skulle påverka 
resultatet av analysen. För att förhindra att forskarens förförståelsen påverkade resultatet 
har forskaren försökt klargöra och förstå sin förförståelse (Nyström & Dahlberg, 2001). 
Kvinnornas upplevelser var mycket innebördsrika så att materialet framträdde starkt. De 
upplevelser kvinnorna hade framträdde ur materialet relativt klart. Genom att hålla sig 
datanära och hela tiden pendla mellan den transkriberade texten och analysen så har 
forskaren försökt undvika att ta med sin egen förförståelse. Risken finns ändå att 
förförståelsen har påverkat resultatet men ambitionen har varit att hålla sig nära data för 
att göra det och kvinnorna rättvisa (Dahlberg et al., 2001). 
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- Resultatdiskussion 
 
Essensen i studien visar att kvinnorna upplever amningen som en strävan mot att bli den 
goda modern. I resultatet redovisas fem innebördselement nämligen; fascination i första 
mötet med barnet, en balansgång i det som är okänt, att ha det yttersta ansvaret, att ge 
sig hän och härda ut och att söka bekräftelse i det unika. 
Kvinnorna upplever en fascination i det första mötet med barnet. Kvinnorna är 
förvånade och häpna över sina kroppars förmåga och över att ett nyfött barn förmår att 
amma. Kvinnorna uttrycker en fascination över den egna kroppens förmåga att 
producera mjölk som är anpassad efter det egna barnets behov. Att direkt efter 
förlossningen kunna amma sitt barn och att det redan finns råmjölk upplevdes häftigt. 
Att barnet har en förmåga att redan en kort stund efter födelsen hitta till bröstet och 
kunna suga var fascinerande för kvinnorna. Här belyses att kvinnorna anser att den allra 
första amningen på förlossningen är ett viktigt första steg mot en fungerande amning. 
Amningen på förlossningen kan också upplevas som svår att ta till sig. Mycket händer 
på kort tid. Barnmorskan måste därför vara lyhörd inför varje kvinnas behov. Kvinnorna 
uttryckte en lättnad över att barnet har ammat på förlossningen. En sorts bekräftelse på 
att kvinnans kropp fungerar och att även barnet kan suga på bröstet. Den första 
amningen bär kvinnorna med sig under kommande amningstillfällen. Att hjälpa kvinnan 
och barnet till en första amning på förlossningen och på ett positivt och inspirerande sätt 
ge vägledning och uppmuntran i amningen är troligen en betydelsefull start i amningen. 
I ”det tio stegen till lyckad amning” av WHO/UNICEF (1989) ges råd att amning skall 
påbörjas inom två timmar efter förlossningen. Detta för att tidigt uppmuntra och stödja 
nyblivna mödrar i amningen. Men också för att det är då barnet är vaket och piggt efter 
förlossningen. Efter två timmar brukar barnen bli trötta och vilja sova. Då ett barn föds 
och de närmsta timmarna efter har barnet mycket stresshormoner i kroppen och är 
därför på alerten och vaken. Att amma barnet då är en värdefull start på amningen. 
Ransjö Arvidson (1998) skriver i sin avhandling att om barnet placeras mellan moderns 
bröst direkt efter förlossningen så startar därefter en rad beteenden hos barnet i syfte att 
förbereda sig själv och mamman för amning. Barnet och modern får en speciell kontakt, 
hud-mot-hud som gör att det viktiga samspelet mellan mor och barn börjar. Om barnet 
får ligga mellan brösten så hittar och börjar barnet suga inom 80 minuter. Ekström et al. 
(2003a) menar att om ett barn börjar amma inom en timma efter förlossningen så är det 
signifikant större chans att längden på barnets både hel- och delvisamning ökar. 
WHO/UNICEF (1989) rekommenderar att barnet läggs hud-mot-hud med sin mor inom 
30 minuter efter förlossningen för att främja amningen och kontakten mellan mor och 
barn. Om barnmorskan kan hjälpa mor och barn att komma hud-mot-hud inom 30 
minuter och att barnet skall amma inom två timmar efter förlossningen har vi troligen 
bidragit till att mor och barn får en bra start tillsammans.  
 
Kvinnorna i föreliggande studie upplever att det var en fantastiskt och nästan sagolik 
stund att amma på förlossningen. Amningen på förlossningen kan också innebära att 
kvinnan inte hänger med i vad som händer. Barnmorskan måste dock var lyhörd och 
hjälpa till på kvinnans villkor och också på barnets villkor. Kvinnorna strävar mot att bli 
den goda modern. Genom att lyssna in och ta del av varje människas livsvärld kan 
barnmorskan tillfredställa och hjälpa utifrån individuella behov. Kvinnan kan då 
troligen få en chans att lättare sträva mot att bli den goda modern. Genom kroppen, den 
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subjektiva kroppen upplever kvinnan men också barnet världen. Människan kan aldrig 
komma undan sin kropp utan det är med den som världen erfars (Dahlberg et al., 2003). 
 
Genom att vara uppmärksam på kvinnans subjektiva kropp och hennes levda erfarenhet 
kan barnmorskan forma och individualisera vården så att den passar för varje enskild 
mamma, pappa och barn. Kan barnmorskan ge föräldrarna denna information innan 
förlossningen så att de är förberedda och informerande om vad som kommer att ske 
efter förlossningen och varför så är det troligtvis lättare att uppnå målet. Socialstyrelsen 
(1998) skriver att vården skall ges på lika villkor för alla och dessutom att vårdtagaren 
skall vara informerad om vad och varför barnmorskan gör som hon gör inom vården. 
Vårdtagaren skall själv få vara med och ta beslut om vård som rör enskild person. 
Därför har sjukvårdspersonal i uppgift att informera och upplysa de blivande föräldrarna 
innan förlossningen. Genom den vårdrelation som skapas mellan barnmorskan och den 
nyblivna familjen kan varje familjs resurser tas tillvara. Varje familj har sin livsvärld 
och har erfarenheter som är av betydelse i vårdsituationen. Människan är unik och 
genom kroppen erfar hon världen (Dahlberg et al., 2003).  
 
Kvinnorna upplevde att barnets amningsvillighet och förmåga att suga på bröstet 
berodde i hög grad på dem själva och på om de var kapabla att föda upp sitt barn. 
Kvinnorna kände att om barnet var sugvilligt och gick upp i vikt så var det ett tecken på 
att de var bra mammor som kunde tillfredställa sitt barns behov på ett bra sätt. Var 
barnet däremot svårt att amma och inte på alerten upplevdes det av mammorna som att 
det var fel på dem som mödrar och att deras mjölk inte räckte till eller var dugliga för 
barnet. I den stödjande vårdrelationen mellan barnmorskan och kvinnan sker en intim 
kommunikation som baserar sig på kvinnans livsvärld och levda erfarenhet (Dahlberg et 
al., 2003). Hur kan barnmorskan stödja kvinnorna då de upplever skuldkänslor? Kan 
barnmorskan hjälpa kvinnan att inte skuldsätta sig själv i en jobbig amningssituation?  
 
Barnmorskan kan genom att ta tillvara på kvinnans resurser stärka henne i sin nya roll 
som ammande mor. Barnets reaktioner vid bröstet ses av modern som ett tecken på 
lycka eller misslyckande. Barnmorskan kan stötta och vägleda i den ovisshet som 
amningen under första veckan innebär. Bottorf (1990) samt Dykes och Williams (1999) 
visar i sina studier liknade resultat. Kvinnorna känner att amningen är som en berg och 
dalbana. Kan vi genom att ge information om amning öka tryggheten eller behöver 
kvinnorna och barnen en tid i ovisshet för att sedan kunna ta steget till visshet? Dahl 
(2004) beskriver att amning är en del i ett lärande precis som att vi lär oss att läsa eller 
cykla. Övning ger alltså färdighet och därmed en trygghet och förtröstan. 
 
I strävan mot att bli den goda modern upplever kvinnorna att amning innebär en viss 
och varierande grad av bundenhet. Upplevelsen att vara maten uttrycktes av kvinnorna 
som stimulerande men också pressande och stressande. Bundenheten definieras av att ha 
det yttersta ansvaret. Att ha det yttersta ansvaret innebär i de allra flesta situationer 
någonting positivt men ibland upplevdes den som påfrestande och jobbig. Att ha 
ansvaret att ensam alltid i alla lägen ge barnet mat och inte kunna lämna över det till 
pappan innebar ett privilegium men ibland även en börda. Ett privilegium där närheten 
och samhörigheten med barnet innebar någonting betydelsefullt. Relationen mellan mor 
och barn utvecklades under amningssituationen. Att ha ett barn så nära in på sin egen 
kropp och ge det mat gjorde att kvinnorna kände moderskänslor. De upplevde en ömhet 
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och kärlek som växte fram under amningen. Samspelet innebar att mor och barn ger och 
tar i en amningssituation. Genom att se till människan, hälsan, miljön och vårdandet 
(Jahren Kristoffersen, 1997) kan barnmorskan ge stöd till kvinnan att klara att ha det 
yttersta ansvaret för barnet. Både kvinnan och mannen har med sig erfarenheter genom 
sin kropp och genom livsvärlden (Dahlberg et al., 2003). Kvinnan kan uppleva 
situationen med ett nyfött barn och de krav som det innebär som ett lidande men också 
som ett välbefinnande. Om kvinnan känner stöttning av personalen på förlossningen, 
BB och BVC och också av mannen och omgivningen kan det eventuella lidandet bli till 
ett välbefinnande. Om kvinnan får bekräftelse i sin nya unika roll som mamma och att 
individen tas till vara kan resurserna stärkas istället för att försvagas. 
 
Hildingsson (2003) menar att kvinnor önskar att vården tillgodoser individen och är 
flexibel inför varje familjs önskemål och behov. Enligt Socialstyrelsen (1998) skall 
vården formas så att individen kan ta sitt ansvar. Vården skall tillvarata varje individs 
resurser. Om barnmorskan i vårdandet ser kvinnan som finns och existerar som en 
helhet kan barnmorskan vara till gott stöd under den första veckan efter förlossningen.  
 
Resultatet i föreliggande studie stämmer överens med Bottorfs (1989) intervjustudie där 
hon menar att kvinnorna uttryckte amningen som ett slags åtagande. Ett åtagande som 
kommer automatiskt i den stunden hon bestämmer sig för att bli gravid. Det åtagandet 
är inte bara för idag utan för hela livet och innebär amning under den första tiden. I och 
med amningen kommer modern nära barnet och känner samhörighet. Det främjar 
barnets utveckling enligt kvinnorna i Bottorfs studie. Kvinnorna gör det för sitt barns 
bästa. Dykes och Williams (1999) menar i likhet med Bottorf (1989) att bristen på stöd 
upplevs och erfars av kvinnorna. De växlar mellan att känna sig tillitsfulla och trygga 
och sedan känna ångest och frustration över situationen. Att ha det yttersta ansvaret för 
barnet kännetecknas av att ständigt vara på sin vakt, att vara närvarande och passa upp 
barnet när som helst utan att aldrig riktigt veta när och hur det skall ske. 
 
Kvinnorna härdar ut och ger sig hän för att till varje pris vill hålla kvar vid amningen 
trots svårigheter och problem i början av amningen. Kvinnorna är medvetna om 
amningens fördelar för barnet. Fördelar både i form av närhet, kärlek och samhörighet 
men också som förebyggande och skyddande av infektioner och allergier. De försöker 
därför att ge sig hän och härda ut sin egen smärta och sina egna tankar på trötthet och att 
i vissa situationer viljan att ge upp amningen. Den smärta som kvinnorna kände var i 
varierande grad från lindrig eller lätt till nästan outhärdlig. Men trots det så var det 
ingen som gav upp och en månad efter förlossningen ammade alla mödrar fortfarande 
sina barn. Beror detta på att kvinnor i dagens samhälle känner en press på sig själva att 
lyckas med amningen och att leva upp till de ideal som finns i vår kultur? Har männen 
någon liknande situation när de måste ge sig hän och både kroppsligt och mentalt härda 
ut den smärta som amning kan innebära? Eller är det bara kvinnans ansvar att stå för 
den underkastelse som det kan innebära att stå ut med smärta och både fysiskt och 
psykiskt lidande under första veckan efter förlossningen? Genom att stödja kvinnans 
eventuella lidande och se kvinnan utifrån hennes unika situation kan känslan av 
underkastelse lindras och förhoppningsvis övergå till välbefinnande (Dahlberg et al., 
2003). Kvinnorna är väl medvetna och informerade om amningens fördelar för det 
nyfödda barnet och kämpar därför med amningen in i det längsta för att ge sitt barn det 
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som är bäst. Känner kvinnorna samhällets och familjens krav att de måste ge barnet 
bröstmjölk eller gör de det för att de innerst inne verkligen vill?  
 
Kronborg och Vaeth (2004), Blyth et al. (2002) och Chezam et al. (2003) menar alla i 
sina studier att kvinnors intentioner, kunskaper, självförtroende och utbildning är 
avgörande faktorer som styr kvinnans val av amning. Har kvinnan höga intentioner, 
goda kunskaper och god utbildning och bra självförtroende ammar hon med större 
sannolikhet en längre tid. Kvinnan kanske också står ut med mer smärta och kan ge sig 
hän och härda ut på ett annat sätt än kvinnor som inte har dessa egenskaper. Det öppnar 
upp för barnmorkan att vara observanta på dessa egenskaper hos mödrarna och ta vara 
på detta i mötet med den enskilda kvinnan och hennes nyfödda barn.  
 
Kvinnorna söker efter bekräftelse i sin unika situation. Kvinnorna behöver bli sedda och 
hjälpta utifrån sin egen situation. Varje kvinna och barn har sina egna förutsättningar 
och önskemål inför amningen. Att bli bekräftad innebär att personal och anhöriga 
lyssnar på och anpassar sig efter kvinnans önskemål i situationen. Att stödjas innebär att 
kvinnorna får den hjälp och det stöd som just de behöver. Bekräftelse och stöd ges i 
dialog med kvinnan så att hon känner medbestämmande och att man tar vara på 
integriteten hos varje mor-barnpar. Den bekräftelse och det stöd kvinnorna fick under 
vårdtiden på sjukhuset uppfattades för det mesta positivt men ibland kändes det som att 
personalen var för många och att råden var för olika. Kvinnorna upplevde också att 
personalen inte var närvarande. Kvinnorna upplevde att de i många situationer fick klara 
sig själva under tiden på BB. Lundgren (2004) menar föräldrar under vårdtiden på BB 
känner en ensamhet gentemot personalen. Den ”klara sig själv attityd” som finns på BB 
upplevdes inte som berikande och stimulerande. Många föräldrapar ansåg att de lika 
gärna kunde vara hemma istället för personalen hann ändå inte hjälpa till. En fråga som 
kan ställas i detta sammanhang är om vi är på väg mot en BB-vård som enbart innebär 
eget ansvar hos föräldrarna. Är den traditionella BB-vården på väg att försvinna? 
Föräldrarnas önskemål är att få hjälp och stöd i sin nya situation som föräldrar.  
Uppfyller vården föräldrarnas behov om vi avskaffar och sparar in på BB-vården? Vad 
kan det få för konsekvenser i det längre perspektiv?  
 
En kontinuitet bland personalen efterlystets av kvinnorna under BB-tiden. Kontinuiteten 
är svår att uppnå till fullo men genom att vara medveten om värdet av den och försöka 
att uppnå den så gott det går kan kvinnor som vårdas på förlossningen och BB få en 
bättre och tryggare vårdrelation med vårdpersonalen. Forskning visar att de kvinnor 
som har fått ett gott och förtroendefullt stöd av personalen ammar i större omfattning 
sitt barn än kvinnor som upplever sig ha haft ett sämre stöd enligt Tarkka et al. (1998). 
 
Stöd och bekräftelse av pappan var av varierande grad. Flera kvinnor ansåg att de hade 
ett gott och betydelsefullt stöd av mannen och närmaste omgivningen. Ibland kände sig 
kvinnorna ensamma i amningen och det litade inte på mannens amningskunskaper. Om 
mannen inte var så bra på att stödja sin kvinna i amningen så upplevde kvinnorna en 
osäkerhet. Ensamhet och osäkerhet i amningen upplevdes om männen och omgivningen 
inte var stödjande.  
 
Om partnern får stanna minst åtta timmar efter förlossningen så ökar chansen att 
kvinnan ammar sitt barn längre enligt en studie av Ekström et al. (2003b). På BB-
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avdelningarna i dagens Sverige finns det ofta några familjerum som är avsedda att vårda 
hela familjen. Men det finns troligen fler rum där det är meningen att flera kvinnor skall 
vårdas tillsammans och där finns det inte plats för familjen. Om sjukhusen skulle 
tillgodose kvinnors önskemål om familjevård och samvård så skulle troligen amningen 
öka i Sverige. Amning minskar enligt Ashraf (1993), Hansson et al.(1993) och Hansson 
(2004) barnens infektioner och allergier. Kvinnor skulle om partnern fick stanna enligt 
Ekström et al. (2003b) amma sina barn längre och då kanske allergier och infektioner 
minskar bland barn. En minskning i antalet infektioner och allergier betyder att 
sjukvårdens kostnader troligen skulle minska. En annan fördel med att partnern stannar 
på BB är att delaktigheten i barnets vård troligen skulle öka. Mannen skulle med egna 
ögon se och förstå vilket arbete det är att amma ett nyfött barn. Larsson (2004) menar 
att männen i flera situationer under förlossningen och tiden efter känner sig i vägen och 
inte vet riktigt hur eller vad de skall göra. Larsson (2004) drar slutsatsen att om männen 
bjöds in och gjordes mer delaktiga i vården skulle stödet till kvinnan öka. Männen 
måste få veta att de behövs och de måste bekräftas i den roll de befinner sig i. Männens 
föräldraskap är någonting lika nytt och spännande som för kvinnan första gången de får 
barn. Lundgren (2004) menar att männen vill delta och önskar få information om 
förlossningen och föräldraskapet. Männen önskar ta del av informationen under 
föräldrautbildningen som berör föräldraskapet och tiden efter förlossningen. Den 
jämlikhetsdiskussion som förs i samhället i dag är av den mening att allt skall vara på 
lika villkor mellan mannen och kvinnan. Vad kan det få för konsekvenser för amningen 
om man till exempel delar på föräldrapenning lika? Kvinnan skulle då inte ha möjlighet 
att stanna hemma och amma sitt barn. Troligen skulle kvinnorna känna en ökad press att 
amningen måste fungera den tiden de är hemma med barnet. Att tvinga föräldrapar att 
dela lika är troligen inte en bra lösning som gynnar alla. Föräldrarna måste anses 
kapabla att själva bestämma och lägga upp sin föräldraledighet. Det behövs fler studier 
som belyser och studerar jämlikhet, föräldraskap och föräldraledighet och dess effekter 
och konsekvenser på amning för att några slutsatser skall kunna dras. 
 
Mannen kanske ser och kan stötta sin kvinna i amningen om han får vara med i 
lärandeprocessen (Dahl, 2004). Genom att se, höra och iaktta hur kvinnan och barnet 
beter sig och vad vårdpersonal förmedlar kanske mannen kan bekräfta och stödja än mer 
i hemmet. I samhället idag finns en norm om att amning är någonting naturligt och 
därför bara någonting som sker utan att kvinnan och barnet behöver göra några 
ansträngningar. Dahl (2004) menar i sin avhandling att samhället och den kultur vi lever 
i Sverige i dag innebär att amning ses som någonting som är naturligt och därav inte 
förenat med arbete. Dahl (2004) myntar begreppet ”naturlighetsprincipen” och menar 
att om någonting är av naturen kommet så behövs inte lärdom och kunskap. Det skall 
bara finnas där hos kvinnan. Hon skall veta hur man ammar av naturen och behöver då 
ingen eller lite hjälp med amningen. Dahl (2004) menar att amningen är en 
lärandeprocess som innebär mycket tid, engagemang och vilja hos kvinnorna. Kvinnan 
är förpassad till hemmet och det arbetet som det faktiskt är att amma ett nyfött barn. 
Genom den genusordning som existerar idag är det tillskrivet kvinnan att ta det största 
ansvaret för barnets uppfödning och skötsel. Kvinnorna i föreliggande studie ger uttryck 
för att det känner sig pressade av tiden. De upplever att de inte hinner med att sköta 
hushållet och vardagssysslorna så som de önskar. Kvinnorna som ingår i Dahls (2004) 
avhandlingsarbetet berättar alla att det är svårt att amma och att det kräver minst lika 
mycket tid om inte mer än deras arbete på sina respektive arbetsplatser. Samhället har 
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svårt att inse att kvinnorna faktiskt gör ett arbete i hemmet under föräldraledigheten. 
Kanske ordet föräldraledighet är fel och förknippas just med ledighet. Alltså är vi lediga 
så har vi inget särskilt att arbeta med och då är det nästan som semester. Kanske skulle 
det heta föräldraarbetet istället? Kan barnmorskan i sin relation med det blivande 
föräldraparet vara tydligare med vad det innebär att vårda ett spädbarn? Om 
barnmorskan uppmärksammar varje pars livsvärld och ser till det individuella i 
relationen kan barnmorskan då informera tydligare och mer specifikt?  Amningen skall 
ses som ett välbefinnande och inte som ett lidande. Krävs det mer av männen i arbete 
med barnet för att kvinnor skall känna sig tillfreds med amningen? Om kvinnan känner 
bekräftelse från mannen i deras relation kanske relationen med barnet blir varmare och 
tryggare. Om männen bjuds in och om vårdpersonalen tar vara på männens vilja att 
engagera (Lundgren, 2004) så kan troligen situationen för familjen bli bättre. 
 
Slutsatser 
 
Studien visar att ammande kvinnor, både förstföderskor och omföderskor, första veckan 
efter förlossningen upplever en strävan mot att bli den goda modern. Kvinnors strävan 
mot att bli den goda modern är en ny dimension i kvinnors upplevelser av amning under 
första veckan efter förlossningen som inte tidigare har visats i studier. Strävan mot att 
bli den goda modern innebär för kvinnorna att de sätter barnets behov av amning och 
bröstmjölk i första hand. Strävan mot att bli den goda modern innebär för kvinnorna att 
de genom en fungerade amning upplever sig som fulländade och goda mammor. 
Däremot erfar kvinnorna sig själva som misslyckade och värdelösa mammor om 
amningen medför att barnet inte går upp i vikt eller om amningen innebär att barnet inte 
vill eller kan suga. Kvinnorna upplever en identifiering i amningen som innebär att de är 
goda mödrar om amningen fungerar och tvärtom dåliga mödrar om amningen inte 
fungerar. Amningen upplevs som en väg in i moderskapet. Vetskapen om kvinnornas 
strävan mot att bli den goda modern är högst sannolikt av betydelse i vårdrelationen 
med ammande mödrar på BB och under första veckan efter förlossningen. 
Förhoppningsvis kan studiens resultat medföra att barnmorskan blir extra uppmärksam 
på de mammor vars amning inte fungerar och som då enligt studien kan uppleva sig 
som dåliga och värdelösa. Dessa mammor kan behöva extra hjälpinsatser och deras 
behov av att räcka till kan lyftas fram och stöttas. Deras självförtroende behöver troligen 
stärkas och barnmorskan kan hjälpa mamman att se det som är positivt i amningen, vad 
mamman eller barnet är bra på. En stödjande vårdrelation betyder att mamman upplever 
sig själv som duglig och värdefull för sitt barn. Konsekvensen av en stödjande 
vårdrelation  kan medföra att mor-barnkontakten förbättras och att mamman ammar sitt 
barn under längre tid vilket gynnar både mor och barn så väl fysiskt som psykiskt. 
 
Kvinnors upplevelse att sträva mot att bli den goda modern visar sig tydligt i studien. 
Kanske är det ett resultat av de tankar som genom tiderna rått och till vis del råder om 
könsrollsfördelningen mellan kvinna och man och mellan en mamma och en pappa. 
Intressant är att samhället idag strävar mot en mer jämlik fördelning och en mer 
jämbördig könsrollsfördelning där kvinnan och mannen skall dela lika. Trots detta 
upplever kvinnorna att de strävar mot att bli den goda modern och de ser amningen som 
en väg in i moderskapet. Genom amningen visar de sig som fulländade mammor. 
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Det är av intresse att vidare studera amningen ur ett könsperspektiv och att studera 
amningens betydelse för ett mer jämlikt samhälle. Genom fortsatt forskning om 
kvinnors upplevelse av amning i varierande situationer, exempelvis sjuka nyfödda barn, 
barn med missbildningar eller för tidigt födda barn kan sjukvården bygga upp en vård 
som är anpassad efter den ammande kvinnans behov. Andra intressanta 
forskningsfrågor är hur kvinnor erfar hjälp, råd och stöd i amningssituationen på 
förlossningen, BB, neonatal eller på BVC eller hur kvinnor som genomgått kejsarsnitt 
erfar amningen under den första veckan efter förlossningen.   
 
Sammanfattningsvis kan sägas att denna studie kan verka som en vägledning i arbetet 
med ammande kvinnor under första veckan efter förlossningen men även av kvinnor 
som ammar sina barn efter första veckan. Att vara lyhörd och uppmärksam på individen 
är kärnan i studien. Naturligtvis behövs mer forskning om hur kvinnor upplever sin 
amning för att vi skall kunna tillfredställa behovet av kunskap i vården. 
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