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Abstract 
 
I wanted to breastfeed! 
A Hermeneutical Study of Mothers with Breastfeeding 
Problems; Their Experiences, Coping Strategies, and 
Consultative Meetings with Midwives 
 
The focus of this thesis is on mothers who have asked for assistance 
because of initial problems with breastfeeding, i.e., their feelings and 
experiences, how they cope with their difficulties, and the consultative 
meetings with a midwife. Taking as a point of departure the ideas that 
mothers have about breastfeeding, the aim is, (1) to describe how 
mothers experience their situation and themselves as new mothers 
when they have problems with breastfeeding and, (2) to find out how 
mothers experience the encounter with the midwife in the consultative 
situation as well as their own participation and responsibility in these 
encounters. 

Fourteen mothers, who had expressed a wish to breastfeed their 
baby and who had asked for assistance during their stay in the 
maternity ward, were video-taped during individual consultations with 
a midwife whom they had not met before. Three months later each 
mother was interviewed about her experiences and feelings as regards 
the consultations. The outcomes were analysed according to a 
hermeneutical approach, from an interactionist perspective and, in 
addition, using crisis theory as a theoretical basis. 
 
This thesis illuminates and discusses the interactionist perspective on 
three different system levels: the norms in society in relation to the 
mother’s expectations about breastfeeding, the mother’s intra-
psychological process when breastfeeding feels troublesome, and the 
consultative meeting between the midwife and the mother. 

The results demonstrate that the women had thought of 
breastfeeding as a ‘door opener’ or as the ultimate way of getting into 
the new role of motherhood. When the mother instead encountered a 
breastfeeding situation that did not meet with her expectations, there 
were especially two things that stood out very clearly; i.e., a feeling of 
inadequacy, and a constant internal as well as external questioning of 
herself. The fact that breastfeeding did not turn out as expected could 
also trigger a crisis reaction. 

It was important that the mother had a feeling that the midwife 
understood her, so what she was talking about became meaningful. 

 



This in turn could lead to a shift in attitude so that the mother changed 
from a rather closed position to a more open one and, thus, could 
begin to look to the future. 

If breastfeeding did not turn out the way the mother had hoped or 
wished for, her self-image was influenced and ‘coming into existence” 
as a mother was more difficult. In many ways this was connected with 
the idea of motherhood, according to which a ‘real’ mother would 
breastfeed her baby. 

The mothers also expressed a wish to be more involved and take 
more responsibility than they usually did in the consultative meetings. 
To be involved and responsible had different meanings depending on 
where the mother was in the process of learning to understand her 
child, which meant that the mothers wanted different kinds of support 
on the way. One condition for making this possible was the 
consultative meeting in a manner of reciprocity. 
 
 
Keywords: breastfeeding, consultative meetings, crisis, encounter, 
hermeneutics, interaction, mother, norms of breastfeeding  
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Förord 

Hösten 1984 tog jag barnmorskeexamen och allt sedan dess har jag varit 
mycket intresserad av hur barnet inlemmas i familjen. Vad behövs för att 
föräldrarna ska ta till sig barnet, älska det, skydda det och se det? Spelar den 
första tiden, timmarna och dagarna efter förlossningen någon roll? Kan jag 
som barnmorska bidra till att mor och barn eller mor, far och barn ”hittar 
fram” till varandra så starten blir så gynnsam som möjlig? 

Som nybliven barnmorska upptäckte jag snart att knepet för att få lugnt på 
min avdelning ˗ det var genom att barnen fick vara hos sina mammor och att 
mammorna förstod, att barnets favoritplats var vid bröstet. De flesta tyckte 
om att ha det så; mammorna blev lugna och barnen tysta och nöjda. En del 
föräldrar frågade sig om de skämde bort barnet, om barnet kanske skulle bli 
krävande om de inte satte gränser. För dem kändes det fel att bara finna sig i 
barnets alla behov. Andra ville diskutera om det verkligen var rimligt att 
barnet skulle vara vid bröstet ”hela tiden”, ofta med undermeningen att något 
då måste vara fel. 

Jag upplevde också att lyckan över barnet förbyttes i tårar när amningen 
trasslade. Det i sin tur ledde till att jag lärde mig allt om amning och inget 
hellre ville än hjälpa mor och barn att komma samman och få det att fungera. 

Min nyfikenhet på vad som händer i interaktionen mellan barnmorskan 
och mamman är stor sedan mödrar sagt, att deras amningsförmåga kan skifta 
beroende på vilken barnmorska som är i tjänst. Har vi barnmorskor verkligen 
en så viktig roll och vad är det som mina kollegor och jag behöver förstå för 
att kunna vara det stöd som mamman önskar? 

Jag vill rikta ett stort TACK till alla som hjälpt mig att komma lite 
närmare svaren på dessa frågor. Ann Marie Widström och Birgit Negussie, 
för både uppmuntran och inspiration in i forskarvärlden.  

Ett stort tack, till de fem barnmorskorna, som så djärvt vågade ställa upp 
och låta sig filmas i sin vardagspraktik i olika amningskonsultationer. Ett 
lika stort tack, till alla mödrarna, som så generöst har delat med sig av sina 
upplevelser och erfarenheter. 

Tack alla mina handledare. Göran Lindhe, för att du så snabbt förstod 
riktningen och tidigt intresserade mig för det interaktionistiska perspektivet 
med hjälp av George Herbert Mead och Moira von Wright. Lars Naeslund, 
alias Laban, för ditt generösa sätt att dela med dig, för din aldrig svikande 
entusiasm, för ditt engagemang och intresse och din tro på min förmåga. 
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Anders Gustavsson, som kom in i leken en bit efter halvlek, och som med 
nya ögon och konstruktiv kritik hjälpte till att föra arbetet framåt. 

Doktorandkollegorna i den vårdpedagogiska gruppen, under först Inrid 
Heyman och senare Boel Englunds ledning, där jag haft förmånen att i olika 
omgångar presentera och diskutera delar av arbetet. 

Mina fantastiska vänner, Helen Sjö och Lennart Bernhardsson, som satt 
sig in i mitt arbete, läst, kommenterat och gett värdefulla synpunkter under 
vägen. 

Sonja Olin Lauritzen och Gunnar Karlsson för era uppmuntrande ord och 
konstruktiva kritik i samband med läsgruppsseminariet. Jag fick ovärderlig 
hjälp med att ta sista steget och slutföra min avhandling. Robert Höghielm, 
tack för att du läste färdigt manus, och med en klarsynt blick kunde peka på 
ett par förbättringar. Ulla- Britt Persson, tack för hjälp med översättning av 
abstract och summery. 

Ett jättetack, till min samarbetspartner och arbetskollega, Kristin 
Svensson, för en otalig mängd samtal om amning, stöd, stöttning och 
support. Utan ditt stöd hade det varit betydligt svårare. 

Sist men inte minst, min familj: Först min underbara pappa, Lennart 
Kilströmer, för stöd och engagemang under alla år; och framförallt för 
många timmars arbete med att både korrekturläsa och kontrollera referenser 
och uppgifter i avhandlingen. Mamma, Kajsa Kilströmer, för att du funnits 
där, läst och haft synpunkter då jag bett dig. Min älskade make, Ulf 
Zwedberg, för ditt stöd, din otroliga uthållighet, ditt tålamod och ditt intresse 
för det jag gjort. Utan dig skulle livet inte vara lika innehållsrikt. Dessutom 
har du hjälpt mig med att göra skisser och bilder i datorn, vilket jag inte 
klarat själv. Mina tre barn; Eric, Amanda och Sabina för den glädje ni 
skänker i livet. 

 
Täby, april 2010,  

 
Sofia Zwedberg 
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1 Introduktion 

Tea ska föda barn 
Tea har fått tid till förlossningsmottagningen idag. Hon är gravid i vecka 42. 
Längre bör graviditeten inte fortskrida. Idag ska man ta ställning till om, och 
i så fall hur, man bäst hjälper till att starta förlossningen. Livmodertappen är 
inte särskilt mogen ännu (Bishop score 1 2p) så man beslutar att ge Tea 
prostaglandingel, ett hormon som påskyndar processen. 

Klockan är halv sju på kvällen då gelén appliceras på livmodertappen. 
Vid tiotiden märker Tea att det rinner något varmt och blött efter benen. Hon 
ringer på klockan och säger till barnmorskan att ”nu gick vattnet”. Efter 
ytterligare några timmar känner hon de första livmodersammandragningarna. 
Ännu känns det bara bra, pirrigt och kul och hon är förväntansfull. Vid en 
förnyad undersökning får hon veta att livmodertappen har mognat en bra bit 
till och bedöms till Bishop Score 5p. För att ge förlossningen ytterligare fart 
beslutar man att förstärka sammandragningarna med hjälp av ett 
hormondropp. Halv fyra på morgonen tar livmodersammandragningarna i 
ordentligt, så ordentligt att Tea har svårt att koppla av och vila. Ännu är inte 
livmodertappen helt utplånad. Tea får därför en injektion Morfin i 
smärtstillande och avslappnande syfte. 

På morgonkvisten har livmodertappen öppnat sig till 5 cm. Förlossningen 
är i full gång och från klockan sju tar Tea också hjälp av lustgasen för att 
lättare ta sig igenom sammandragningarna. Men det gör ont, så ont att Tea 
vill ha ytterligare smärtlindring och klockan åtta får hon en epiduralblockad 
med Suffenta, ett morfinliknande ämne som gör att man fortfarande kan stå 
upp trots att man anlagt en nervblockad i de nedre regionerna. Tea upplever 
att hon blir nästan smärtfri innan huvudet tränger ner i bäckenet. Då både 
spränger och trycker det och hon känner att hon vill krysta. 

Klockan 12.30 föder hon en fin gosse. Barnmorskan som hjälper till 
lägger upp barnet direkt på Teas bara mage. Så är det dags att klippa 
navelsträngen. Det gör Per som är barnets pappa. Per känner sig stolt och yr 
och vimmelkantig, allt på en och samma gång. Tea känner sig trött, glad och 
lycklig. Hon pustar ut. Hon känner barnets tyngd på sin mage och hon hör 
                                                 
1 Bishop score är ett bedömningssystem för att kunna bedöma hur nära förestående en 
förlossning är med hjälp av livmodertappens hårdhet, position och utplåningsgrad och bedöms 
mellan 0 och 6 poäng. 
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honom småskrika. Barnmorskan flyttar upp den avnavlade och avtorkade 
sonen i höjd med brösten. Efter en kort stund tittar Tea upp, hon ler och hon 
undersöker barnet med fingertoppslätta beröringar. Hon ser sin son djupt in i 
ögonen och han tittar storögt, stilla tillbaka. Hon hjälper honom närmare 
bröstet. Hon vill så gärna att han ska suga. 

Tea blir besviken 
Under de kommande två timmarna är barnet piggt och vaket. Det försöker 
flera gånger att få tag om bröstet, utan att lyckas. Pojken halkar än åt det ena 
och än åt det andra hållet. Det är som om han inte riktigt kan koordinera sina 
munrörelser. Efter två timmar somnar han utan att ha ammat2, till sin 
mammas stora besvikelse. 

En ganska vanlig helt ordinär historia kan det tyckas men snart visar det 
sig att det inte blev så. 

Teas tidigare erfarenheter 
Tre år tidigare födde Tea sitt första barn. Den gången förlöstes hon med 
kejsarsnitt. Barnet hade legat i säte och de vändningsförsök, man gjort, hade 
misslyckats. Det blev alltså ett planerat kejsarsnitt. Barnet, även den gången 
en välmående och fin gosse, fick inte vara tillsammans med sin mamma 
under de första timmarna i livet. I stället fick han vara tillsammans med sin 
pappa på en BB-avdelning och vänta på att hans mamma fick lämna 
uppvaket, det vill säga den avdelning där man observeras efter en operation. 
Pappa Per minns hur man lyfte upp sonen från barnsängen och lade honom 
inlindad i en massa filtar i hans famn. Per hade varit både livrädd och 
förtjust. 

Då barnet började gnälla visste han inte vad han skulle ta sig till. Han 
försökte vyssa lite tafatt innan han beslutade sig för att lägga tillbaka honom 
i sängen igen. Efter en stund kom barnmorskan, hon såg hur barnet gnällde. 
Hon försökte förmå Per att hålla barnet i famnen, samtidigt som hon 
noterade Pers oro då barnet fortsatte att gnälla. Han kanske är lite hungrig, sa 
hon. – ”Jag tar ett blodsocker för säkerhetsskull”. Barnet var precis en timme 
gammalt. 

Värdet var 2,6 mmol/l, ett gränsvärde resonerade barnmorskan och 
bestämde sig för att ge honom lite mat så han skulle lugna sig. Barnet 
matades med hjälp av en kopp och fick 10 ml modersmjölkersättning och 
somnade sedan. Då han somnat lade Per ner honom i vagnen och han 
                                                 
2 Svenska verb har antingen en aktiv betydelse: ”Hon ammar barnet” eller en passiv: ”Barnet 
ammas”. Därutöver finns en omskriven passiv: ”Barnet blir ammat”. Eftersom ett barn aldrig 
är en passiv mottagare av modersmjölk används ofta inom vården uttrycket: ”Barnet ammar”. 
Jag använder fortsättningsvis uttrycken omväxlande. 
Verbet dia och dess böjningsformer används enligt SAOL om djur: ge mjölk; suga i sig mjölk. 

 16 



vankade fram och tillbaka ömsom pratande med det sovande barnet och 
ömsom orolig för Tea. 

Efter fem timmar kunde Tea förflyttas från uppvaket till BB-avdelningen. 
Barnet kläddes av och lades bredvid sin mamma. Hon såg på honom och 
smekte honom försiktigt. Barnet gnällde till, gjorde ett par grimaser och 
somnade om. Efter ett par timmar bad Tea om hjälp med att lägga barnet i 
barnsängen. Hon hade ont efter snittet och kände sig otymplig och hon 
tyckte att det var både oroande och besvärligt att ha barnet så nära sig. 
Barnet fortsatte att sova i sin barnsäng som stod alldeles intill Teas.  

Efter 16 timmar tog man om blodsockret på barnet, barnmorskorna var 
oroliga för att värdet skulle ha sjunkit ytterligare då gossen bara hade sovit. 
Blodsockret var nu 3,1 mmol/l, alltså högre än sist. Vid ett dygns ålder har 
barnet ännu inte gjort några synliga ansatser till att vilja suga. 

I sjukhusets PM står angivet att barn som inte ammat inom 24 timmar ska 
tillmatas, det vill säga att man försäkrar sig om att barnet får i sig någon 
form av mjölk och i första hand moderns egen. Barnmorskan, som 
tjänstgjorde, bestämde sig för att ge barnet ytterligare10 ml ersättning dels 
för att han redan tidigare hade fått dels för att hon insåg att Tea hade det så 
besvärligt efter kejsarsnittet att hon inte ville be henne om att försöka mjölka 
ur den eventuella råmjölk3 som kunde finnas. Barnet som sov, väcktes och 
koppmatades4.  Halvsovandes får han i sig mjölken och somnar strax om. 

Tre timmar senare kom en ny barnmorska in till Tea och försökte hjälpa 
henne att väcka barnet. Hon klädde av det och lade gossen hos sin mamma. 
Hon sa till Tea att killa barnets läppar med sin bröstvårta. Han behövde 
amma nu. Barnet vaknade halvt om halvt men han var inte intresserad av att 
suga och han vände inte huvudet efter bröstvårtan. Då tipsade barnmorskan 
pappa Per om att byta blöja på barnet och att tvätta det i kallt vatten. Gossen 
vaknade och skrek. Nu blev det istället svårt att trösta honom, men suga vill 
han inte. Efter en halvtimmes försök matade man barnet med ytterligare 
ersättning. 

Nu hade både Per och Tea blivit oroliga, är det något fel på deras barn? 
Varför ville han inte amma? Barnmorskan försökte att både trösta och lugna 
föräldrarna. ”Ibland kan det ta lite tid innan nyfödda vill suga, speciellt om 
de har fått tillägg”, sa hon. Hon försökte förklara att tillägg inte är lika 
lättsmält som bröstmjölk. ”Om två – tre timmar försöker vi igen”, sa hon 

                                                 
3 Redan vid tredje graviditetsmånaden börjar mjölk att produceras i liten mängd. Vid 
förlossningen då moderkakan lämnat kroppen, rinner den första mjölken till och denna 
innehåller fler antikroppar än den mjölk, som produceras efter några dagars ammande. 
Råmjölksmängden kan variera från några milliliter upp till över hundra under första dygnet, 
se vidare Lawrence & Lawrence (1999) 

4 Barn till mödrar som önskar amma bör tillmatas med hjälp av en kopp istället för med 
nappflaska. Nappflaskor kan förvirra barnets amningsbeteende och försvåra amningsstarten, 
se WHO och UNICEF’s 10 steg. 
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uppmuntrande och fortsatte ”då kan du pröva att klämma ur din egen mjölk, 
så att vi kan ge den i första hand, om barnet fortfarande inte vill amma”. 

Nästa försök liknade det föregående, barnet visade inget intresse och 
vaknade inte. Barnmorskan bad då Tea att mjölka ur sitt eget bröst. Hon 
visade hur man skulle göra. Det kom två droppar från varje sida – inget mer. 
Dropparna gavs till barnet tillsammans med ytterligare 10 ml ersättning. 

Vid barnläkarundersökningen morgonen därpå skrev barnläkaren i 
barnjournalen: Frisk och fin gosse. Bra blodsocker, tillmatas till mjölken 
rinner till. I samklang med denna anteckning fortsatte man att tillmata barnet 
var tredje timme. I journalen angavs att amningsförsök görs före varje 
tillmatning. Det blev dock ingen amning utan bara amningsförsök som 
tenderade att bli mer och mer kaotiska. Barnet protesterade, skrek och 
spände hela kroppen bakåt så fort han lades till bröstet. 

Tea och Per upplevde några kaotiska och stressiga dygn. Först försökte de 
att med barnmorskornas hjälp förmå sonen att amma. Det gick inte särskilt 
bra vid något enda tillfälle, minns Tea. Efteråt skulle de därför också mata 
till barnet. Ovana som de var, tog denna procedur ganska lång tid i anspråk. 
När sonen väl var matad och hade somnat, behövde Tea pumpa ur sina bröst. 
Det görs för att stimulera till mjölkbildning. Det kom inte så mycket mjölk 
och mängden räckte inte på långt när till att ersätta de mängder, som barnet 
tillmatades med. Tea kände sig orolig, då hon såg hur mycket det åt och hur 
lite det kom då hon försökte att mjölka ut sin egen mjölk. När allt var klart, 
var det ungefär en timma kvar tills samma procedur skulle starta om igen. 

Tea stannade på sjukhuset i fyra dagar. På den fjärde dagen, den dag som 
hon återvände hem, var brösten hårda och spända. Hon kände att mjölken 
började rinna till. Innan hemgången fick föräldrarna noggranna instruktioner 
om hur mycket de skulle öka på barnets matmängder från dag till dag. De 
fick också rådet att ge barnet mat med flaska. Det rådet motiverades med att 
matmängden nu blivit så stor, att det tog för lång tid och blev för söligt att ge 
mat med hjälp av kopp. Tillägget, sa de, kan minskas när mamma Tea fått 
mycket mjölk och då barnet börjat amma. 

Teas reaktion 
I efterförloppet berättade Tea att hon kände sig kränkt av personalen då de 
kom in och försökte föra samman henne och barnet, vid de så kallade 
amningsförsöken som ägde rum före varje matstund. Barnet värjde sig och 
skrek vid bröstet och Tea tyckte det var obehagligt. Man prövade också med 
en amningsnapp, vilket inte gjorde någon skillnad. Tea visste inte hur hon 
skulle förhålla sig, hon ville ju så gärna amma. En tid efter att Tea lämnat 
sjukhuset skrev hon ett brev till BB-avdelningen där hon berättade om sin 
besvikelse och om hur det i efterhand känts integritetskränkande och att hon 
inte känt sig respekterad av personalen. 
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Mamma Tea blev aldrig en ammande mamma och hon sörjer alltjämnt 
detta i det tysta. Barnet fortsatte att skrika så fort hon försökte lägga honom 
till bröstet. Tea fortsatte att pumpa ur sina bröst under två månader, ca 4 ggr 
om dagen och fick som mest 120 ml från båda sidor, men barnet åt betydligt 
mer. 

Alltsedan denna historia har Tea trott att det är fel på hennes bröst, att de 
inte duger att suga på och också att hon inte har förmåga att producera 
tillräcklig mängd mjölk. 

Tea vill gärna amma 
Det har gått tre timmar sedan Tea förlöstes. Hon och hennes man Per har 
varit tillsammans med barnet på förlossningsrummet. Deras son var pigg och 
vaken under de två första timmarna efter förlossningen. Han låg nära Teas 
bara bröst. Efter ett tag började han också att knyta händerna och slicka med 
tungan. Han kravlade mot bröstet. Han var bara ca 1 timme gammal, Tea 
försökte att hjälpa honom så gott hon kunde, men det var svårt, de fick inte 
riktigt till det. 

Då barnmorskan som hjälpte till vid förlossningen har slutfört 
sutureringen5 av de bristningar som Tea tilldrog sig och skrivit klart 
journalen så ville hon för att spara tid väga, mäta och klä på barnet innan hon 
lämnade rummet. Mamma och pappa har också frågat – vad tror du att han 
väger? Gossen vägde 3440 g och var 52 cm lång. Hon satte på honom en 
liten blöja och klädde på honom en sparkbyxa och en omlottröja som det 
stod ”tillhör landstinget” på och slutligen lindade hon in honom i en babyfilt. 
Sedan hjälpte hon Tea att sätta sig upp och så lättade hon på barnets filt och 
gav tillbaka sonen med orden – ”Se om du kan få honom att ta tag om 
bröstet nu”. Sedan lämnade hon rummet. En timme till var gossen vaken. 
Han slickade och letade men lyckades inte få tag. Då han var två timmar 
somnade han gott och pappa Per lade honom i barnsängen. Båda föräldrarna 
är besvikna över att deras lille Orvar inte lyckades med att amma och Tea 
säger till sin man att det nog beror på att hennes bröst är svåra att suga på, 
storebror kunde ju inte heller. 

Då ytterligare en timme förflutit får familjen komma till BB-avdelningen. 
Där ligger mamma och pappa bredvid varandra i en dubbelsäng och 
mittemellan ligger deras Orvar inlindad i kläder och filtar. Hans mamma rör 
vid hans ansikte och hår med lätta, lätta fingertoppar och hon vill inte ta 
ögonen ifrån honom. 

Efter en stund kom barnmorskan in och satte sig bredvid familjen och 
undrade hur de hade det. Då kom både ängslan och oro till ytan. Tea berättar 
om sin oro över att misslyckas med att amma, det fungerade inte sist och hon 

                                                 
5 Efter en förlossning är det vanligt att barnmorskan behöver sätta några stygn för att sy ihop 
de bristningar som uppstått. 
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vill så gärna att det ska fungera bättre nu. ”Jag vill gärna amma men inte till 
vilket pris som helst”, berättar Tea. Vad är vilket pris som helst? Jag vet inte 
om jag kan bilda tillräcklig mängd mjölk, svarar Tea. Förra gången lyckades 
jag aldrig få mjölk så det räckte. Men nu är problemet att han inte suger, 
mina bröst kanske inte går att suga på? Jag lyckades aldrig att få storebror att 
suga. 

Barnmorskans dilemma 
De flesta barnmorskor är väl medvetna om att amning har med hälsa att 
göra, för såväl mor som barn. De flesta barnmorskor strävar också efter att 
hjälpa mödrar och barn till en så bra amningsstart som möjligt.  

Då man tänker på amning, är det dels amning som företeelse: den att ta 
barnet till sig och hålla det nära sig och låta barnet suga på bröstet, dels vad 
bröstmjölken innehåller; ämnen som är både biologiskt och humant 
lättillgängliga för barnet. Ämnen som har med hälsoeffekterna att göra. 

Hormonet Oxytocin, kroppens lugn och ro hormon som också kallas 
kärlekshormonet, frisätts vid massage och kroppsberöring. Det finns i hög 
koncentration efter en förlossning och är ett viktigt och verksamt hormon vid 
utdrivningen av mjölk (Uvnäs-Moberg 2000). Trivs mamman med 
amningen, anses amningen kunna underlätta samspelet med barnet 
(Svensson 2005). För barnet blir också det ständigt återkommande och 
igenkännande sätt, som amningen utförs på, en stabilitet och trygghet i 
vardagen (Klaus, Kennell, Klaus 1996).  

Bröstmjölken ger barnet ett effektivare immunförsvar än mjölkersättning. 
Det gäller inte bara i utvecklingsländerna utan också i hög grad för 
västvärlden, vilket är belagt i studier från bland annat Holland, England, 
USA, Sverige och Finland (Allen and Hector 2005; American Academy of 
Pediatrics 2005;  Chantry, Howard, Auinger 2006; Hanson 2004; Ip, Chung, 
Raman, Chew, Maguala m.fl. 2007; van Odijk, Kull, Borres, Brandtzaeg, 
Edberg m.fl. 2003) som alla visar att bröstmjölk har många hälsoeffekter för 
barnet. 

För moderns del är amning förknippat med bättre hälsa genom dels 
mindre blödning efter graviditeten, dels ett visst skydd mot både bröstcancer 
och äggstockscancer (Ip m.fl. 2007, van Rossum, Buchner, Hoecasstra 
2006). 

Rent formellt har barnmorskan uppdrag att stödja och stötta amning, 
vilket bland annat innebär att ge objektiv och enhetlig information om 
amning och amningens fördelar jämfört med uppfödning med modersmjölk-
ersättning (SOSFS 2008:33). 

 Sedan mitten på 1950-talet har man antagit att det finns ett samband 
mellan lågt blodsocker hos barnet och bestående neurologiska problem 
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senare i livet (Williams 1997). Om barnmorskan blir orolig för att barnet inte 
får i sig tillräckligt med bröstmjölk uppkommer ett dilemma för henne. 

Tillförlitliga blodsockertester har varit svåra att utveckla. Klara samband 
mellan låga blodsocker och neurologiska symptom har varit svåra att 
belägga (Williams 1997). Än idag är barnläkare inte överens om vilka 
blodsockervärden som ska räknas som låga eller vilka barn som mer 
systematiskt ska testas (De Rooy & Hawdon 2002). Ett problem är att lågt 
blodsockervärde kan förekomma utan att barnet uppvisar några symptom. 
Ett fullgånget barn kan också ha ett svängande blodsocker de första 
levnadstimmarna utan att det är onormalt (Pedersen 1977). 

Barnmorskan måste alltså balansera mellan att stödja amningen och tillse 
att barnet får i sig vad det behöver. Problemet är att om barnet tillmatas, så 
kan det dels ge barnet ett sämre skydd mot infektioner genom att tarmen inte 
kläs in med de humana antikropparna, som hjälper till att skydda 
tarmslemhinnan och som finns i råmjölken (Hansson 2004; Hansson, 
Ahlstedt, Andersson, Carlsson, Fällström m.fl. 1985), dels ge upphov till 
mindre mjölk hos mamman (Bystrova 2008), då barnet blir trött av 
mjölkersättning och inte suger lika intensivt som annars. 

Det finns med andra ord en uppenbar risk för att det mot alla föresatser 
ändå blir mer tillägg och mindre amning då man börjar tillmata ett barn. Att 
därför hjälpa mödrar till en fungerande amning är en av barnmorskans mest 
utmanande uppgifter. 

Amningssituationen i ett större sammanhang 
Det handlar om tre huvudpersoner, ett barn, en mamma och en barnmorska. I 
deras omedelbara närhet finns också barnets pappa. 

Tea vill gärna amma. Hon uppfattar också att alla i hennes omgivning 
förväntar sig det av henne som nybliven mor. Hon bär dessutom med sig 
egna erfarenheter om hur hon själv blev omhändertagen som liten. Hon 
minns hur hennes mamma betedde sig, hur hon blev tagen i och 
uppmärksammad. Dessutom har Tea en egen erfarenhet som mor till ett 
tidigare barn. Den gången gick det inte så bra att amma. Som mamma ska 
Tea ta ställning till hur hon vill göra med amningen den här gången.  

Tea bor och lever i en kultur där hon också vuxit upp. Utan att egentligen 
reflektera över det så är Tea påverkad av den miljö och den kultur där hon 
lever. Bildligt kan man säga, att hon är nedsänkt i den rådande kulturen. Ur 
ett sociokulturellt perspektiv lär man sig saker genom att kommunicera och 
förstå hur andra både tänker om och hanterar situationer i vardagen (Säljö 
2000). Genom att, som hos Mead (1976), se på människan som både en 
social och pragmatisk varelse så framstår interaktionens betydelse för hur 
människor handlar. Samspelet mellan människor är både en process och en 
tolkning av situationen. Det som synes meningsfullt påverkar människors 
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handlande. Det är ett resultat av reflekterande tolkningar som haft betydelse i 
det sociala samspelet med andra (Mead 1976; von Wright 2000).   

Då Tea ska ta ställning till sin amning, gör hon det alltså utifrån sin 
speciella situation i det samhälle, där hon lever. 

Barnet föds till världen evolutionärt anpassat för så god överlevnad som 
möjligt (Ljungberg 1991). Barnet har alltså utvecklat ett beteende, för att så 
framgångsrikt som möjligt, binda en vuxen person tills sig och för att inte 
överges. Barnet är förprogrammerat för samspel (Bowlby 1994). Att amma 
kan ses som en samspelsövning. Då behövs ett barn som är intresserat och en 
mamma som erbjuder bröstet. 

Då mamman ber om hjälp med sin amning så ger den professionella 
barnmorskan stöd, råd och tips (WHO 1992). Barnmorskan är, liksom 
mamman, ”nedsänkt” i den rådande kulturen och har, liksom mamman, egen 
erfarenhet och egen kunskap med sig in i rådgivningssituationen. Men 
barnmorskan måste också förhålla sig till de regler och riktlinjer som 
omgärdar amningsrådgivningen. 
 

Figur 1: 1: Schematisk bild över amningsmötets komplexitet. Både mor och 
barnmorska har egen erfarenhet och egen kunskap uppbyggda av det sociokulturella 
sammanhanget. Dessutom är själva amningen en samspelsövning med ett barn som 
är evolutionärt anpassat för bästa möjlighet till överlevnad. Interaktionen mellan mor 
och barnmorska kan påverka modern och också omvårdnaden om barnet.  
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Avhandlingens fokus och disposition 
Med den här avhandlingen vill jag belysa är hur mödrarna upplever sin 
situation, sig själva och sin delaktighet i olika vårdmöten som handlar om 
amningen då mamman själv har uppfattat att den inte fungerar och därför 
bett om hjälp redan under BB-tiden.  

Det är interaktionen mellan mor och barnmorska; hur de samspelar med 
varandra, vad som händer i mötet mellan dem och hur mamman upplever 
mötet, som jag vill undersöka. I ett interaktionistiskt perspektiv är 
människan i ständigt vardande och hennes själv, hennes identitet, både 
skapas och omskapas i relation med för henne betydelsefulla andra (Bron 
och Lönnheden 2004).  

Jag har intervjuat mödrarna då barnen hunnit bli tre månader gamla.  Jag 
försöker belysa vilket utrymme ˗ mentalt och existentiellt ˗ 
amningsproblematiken har fått, när mödrar från början önskat amma och 
sedan upplevt initiala amningsproblem. Hur upplevde mödrarna mötet med 
barnmorskorna och vilken betydelse tillmätte de mötena? Hur delaktiga och 
ansvarstagande har mödrarna uppfattat sig själva? 

I den här avhandlingen har jag enbart talat med kvinnor som gett uttryck 
för att de vill amma.  

För att kunna förstå hur mamman upplever amningssituationen och hur 
hon ser på sig själv då hon påtalar amningsproblem är det nödvändigt att 
först försöka förstå vilka 
förväntningar mamman hade på 
amningen. Dessa förväntningar 
borde spegla den kultur vi lever i. De 
borde också ge uttryck för de 
outtalade normer som finns i 
samhället och som mamman har att 
förhålla sig till. Min intention är 
därför att beskriva existerande 
samhälliga normer runt amning med 
hjälp av mödrarnas berättelser.  

Att bli förälder, att bli mamma, 
har aldrig varit enkelt. I vår tid är det 
kanske mer komplicerat än någonsin. 
Som kvinna har man många krav på 
sig i dagens samhälle och som 
nybliven mor ökar dessa. 

                          Figur1: 2: Pilen visar  
                          avhandlingens fokus 

Kapitel 2 som är uppdelat i tre delar, beskriver viktiga faktorer att ta 
hänsyn till vid en bakgrundsbeskrivning av kvinnans situation, speciellt vid 
mötet mellan henne och barnmorskan; och kan samtidigt ses som min 
förförståelse.  
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I kapitlets första del tecknar jag en bild om hur samhällets inställning till 
barn och amning, i Sverige, har varierat. Hur man ser på amningen – som 
mycket eller mindre viktig – har med de existerande samhällsnormerna att 
göra. Synen på barn, amning och barnuppfostran har varierat från tid till 
annan. För att förstå de samhälliga värderingarna ger jag en kort, historisk 
tillbakablick. Samhällets syn förändras gradvis, och som sociokulturella 
varelser tar vi till oss normer och system utan att alltid förstå deras bakgrund 
och betydelse.   

Inom pragmatismen är människan en social varelse som tolkar och tolkas, 
påverkar och påverkas interaktivt i sitt sociala sammanhang (von Wright 
2000). Med symbolisk interaktionism som teoretisk referensram, som 
utvecklats ur pragmatismen, så är självet ett socialt själv. Självet skapas i 
relation till den ”generaliserade andre”, det vill säga till de attityder som 
finns i samhället där hon hör hemma (Mead 1976). 

Jag börjar därför med en beskrivning av bakgrunden till några av de 
normer, som idag påverkar människorna i det svenska samhället.  

I den andra delen beskriver jag den kvinnliga processen att skapa sig en 
ny identitet som mor. Samtidigt som kvinnan genomgår märkbara 
fysiologiska förändringar under graviditeten, måste hon också förbereda sig 
psykosocialt och emotionellt för att möta den nya roll, som väntar henne.  

Mamman måste också samspela med sitt barn. Barnet är genetiskt 
preparerat för att samspela men har inte utvecklat något kognitivt tänkande. 
Istället har barnet olika beteendestrategier för att framgångsrikt kunna 
överleva. 

I denna rollsökningsfas är det inte oviktigt hur mötet med barnmorskan 
upplevs. Relationen mellan barnmorska och mamma kan fungera som en 
direkt parallellprocess till hur relationen mellan mor och barn utvecklas. Att 
vara förebild och med hjälp av sina handlingar visa eller statuera goda 
exempel är en viktig punkt i ett relationellt pedagogiskt möte (von Wright 
2000). Avsikten med amningskonsultationen är ju också att hjälpa mor och 
barn till ett givande samspel med varandra. 

Den tredje delen belyser barnmorskan och hennes historiska bakgrund. I 
sin amningsrådgivning har barnmorskan att förhålla sig till en mängd 
föreskrifter om hur man stödjer, skyddar och befrämjar amning. Jag 
beskriver också skillnaderna mellan att amma och att mata med tillägg. 

Kapitlets sista del avslutas med en summering om varför jag finner det 
vara viktigt att studera mötet mellan barnmorska och mamma. Det 
interaktionella perspektivet förklarar betydelsefulla utvecklingsmöjligheter 
för människans växt och existens. Detta utvecklas vidare som en teoretisk 
utgångspunkt i kapitel 3. 

I kapitel 3 beskrivs den empiriska studien. Kapitlet inleds med studiens 
syfte och frågeställningar. Att bli förälder har beskrivits som det sista steget 
in i vuxenvärlden (Wickberg 2005). Vid förändringar i livet kan människan 
drabbas av kriser och som en utgångspunkt beskrivs hur man kan se på ofta 
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förekommande utvecklingskriser. Därefter följas en redovisning om det 
relationella pedagogiska mötet. 

Den här studien har en hermeneutisk ansats, eftersom studiens syfte är att 
ge en fördjupad helhetsförståelse av mödrars upplevelser både när deras 
amningsförsök bjuder på initiala motgångar och när de möter barnmorskor. 
Slutligen beskrivs hur studien genomförts. Det empiriska materialet består 
av dels filmade amningskonsultationer och dels intervjuer med mödrarna. 
Kapitlet avslutas med etiska ställningstaganden. 

I kapitel 4, som är det första resultatkapitlet, tecknas en bild av de 
förväntningar, som många mödrar hade på den kommande amningen. 
Genom studier av både historien och nutida broschyrer försöker jag förstå 
mödrarnas förväntningar. Detta kapitel fungerar också som utgångspunkt för 
de fortsatta tolkningarna av hur en moder ser på sin situation, och sig själv, 
då amningen upplevs besvärlig. I det här kapitlet kan man säga, att jag 
undersöker interaktionen mellan modern och den ”generaliserade andre” det 
vill säga samhället och dess förväntningar, se figur 1:1. 

I kapitel 5, det andra resultatkapitlet, visas inledningen till en 
amningskonsultation med hjälp av videomaterialet. Där beskrivs själva 
scenen (jmf figur 1:1) på vilken de agerande parterna framträder. I mötet har 
barnmorskan och mamman olika roller, som expert respektive hjälpsökande, 
vilket påverkar deras agerande. 

I kapitel 6, tredje resultatkapitlet och uppdelat i del 1 och 2, skildras mötet 
mellan mor och barn, då amningen inte blev som mamman tänkt sig. I del 1 
har jag försökt att fånga existentiella aspekter; initiala tankar, känslor och 
upplevelser. I del 2 belyser jag hur mamman vill hantera sin situation. 
Avsnittet avser att skildra mödrarnas förhandlingar med sig själva.  

Kapitel 7, fjärde resultatkapitlet, avser att behandla 
amningskonsultationen, det interaktionella perspektivet mellan mamma och 
barnmorska. Del 1 är ett videoutdrag från ett amningskonsultativt möte. Del 
2 belyser dels mammans upplevelser av mötet med barnmorskan dels andra 
aspekter av mammans möte med barnmorskan. Parallellt med 
beskrivningarna om olika möten med barnmorskor visas den sköra process, 
som mödrarna genomgår under vägen fram till en ny identitet som mor. 
Beroende på var i processen, som modern befann sig i att förstå barnet, 
önskade hon interagera med barnmorskan på olika sätt. Blev amningen 
besvärlig kunde den utlösa en krisreaktion. Resultatet visar, att ett gott 
samarbete, också barnmorskorna emellan, har stor betydelse för mammans 
helhetsupplevelse. I förhållande till det relationella vårdpedagogiska mötet 
beskrivs vårdkulturens inverkan på och mödrarnas upplevelser av 
delaktighet och ansvarstagande.  

Resultatdelen avslutas med ett summerande kapitel 8.   
Därefter följer ett sista kapitel, kapitel 9, där resultaten dels diskuteras i 

förhållande till andra forskares resultat, dels i förhållande till mina 
utgångspunkter för denna studie.  
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2 Bakgrund 

2:1 Amning under olika tidsepoker 
Vårt förhållningssätt till amning har förändrats genom tiderna och påverkats 
av synen på både hur och när spädbarn ska fostras. De minsta barnens hälsa 
och möjligheter att överleva har i alla tider varit nära förknippade med 
mödrarnas kunskaper om – och förmåga till– både omsorg och uppfödning 
av dem (Lithell 1999:7). I avhandlingen Kroppens idéhistoria6  har 
Ekenstam (1993) studerat flertalet handböcker om spädbarnsvård mellan 
åren 1700 och 1950. Han menar att under dessa år ändrades synen radikalt 
om hur små barn och spädbarn ska skötas. 

Det är genom att kommunicera med andra som individen skaffar sig 
kunskaper och färdigheter. Barnet lär sig redan som litet hur andra ser på 
världen, vad som är värt att lägga märke till av allt som går att urskilja och 
uppfatta. Barnet föds på så vis in i redan pågående kommunikativa och 
interaktiva förlopp. I dessa förlopp finns perspektiv på och förhållningssätt 
till omvärlden inbyggda (Säljö 2000:37f). De kulturella normerna 
internaliseras på en fysisk och känslomässig nivå säger Lowen7 (Ekenstam 
1993). Hur barnets kropp blir bemött kommer att ha en djupgående prägling 
och ge barnet ett förhållningssätt som kommer att spegla det samhälle det 
lever i. Det är en process som till stora delar sker på en för alla inblandade 
parter omedveten nivå (a a:316). 

Amning vid 1700-talets mitt 
Redan i mitten av 1700-talet var myndigheterna på det klara med att 
skillnaden i spädbarnsdödlighet mellan olika geografiska områden berodde 
på skillnader i omhändertagandet av spädbarnen och i vilken utsträckning 
mödrarna ammade. Efter den första stora folkräkningen i mitten på 1700- 

                                                 
6 Han låter Nils Rosén von Rosentien:s (1706 -1773) verk få vara tyngdpunkten för de 
föreställningar som existerade under denna period. Rosén fick tillsammans med Linné den 
medicinska fakulteten i Uppsala att blomstra. Hans främsta verk som bidrog till hans 
berömmelse var: Underrättelser om barnsjukdomar och deras botemedel. Rosén ställs mot 
Adolf Lichtenstein (1884 -1950) tillförordnad professor i pediatrik vid Karolinska institutet, 
som också gav ut boken Barnavård som trycktes i flertal upplagor och var ett inflytelsefullt 
verk under flera decennier i vårt land. 
7 Lowen, Alexander är läkare och psykoterapeut, elev till Reich som framförallt arbetade med 
kroppens försvar. Lowen var kliniker och verksam runt 1950. 
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talet då myndigheterna upptäckte att folkmängden var betänkligt liten 
(Lithell 1999:34) ökade intresset för att få kvinnorna att amma mera. 
Politiskt och ekonomiskt sågs befolkningen som en resurs och ju fler 
spädbarn man kunde rädda till livet desto större skulle nationens rikedom bli 
(Ekenstam1993; Lithell 1999; Ohrlander 1987). 

Bortsett från de högre samhällsklasserna ammade majoriteten av landets 
kvinnor. Amningstiden brukade dessutom vara lång, mellan två och fyra år. 
Amningsmönstren uppvisade dock stora geografiska skillnader (Lithell 
1999). De aristokratiska mödrarna anställde hellre en amma än att själva 
amma. Genom att inte amma kunde kvinnan visa att hon tillhörde de 
välsituerade skikten (Ekenstam 1993). Skälen för att inte amma var flera, 
som bl.a. att det innebar en för stor kroppsansträngning för hennes klena 
fysik men också estiska aspekter som att brösten blev slappa och 
deformerade. Adelskvinnorna hade framförallt sexuella plikter gentemot sina 
män och dessa gick inte att förena med amning. Samlivet ansåg man skulle 
kunna påverka mjölken och äventyra barnets liv (Lithell 1999:31). Dr Rosén 
von Rosentien (Ekenstam 1993) pläderade under 1700-talet för att man 
skulle lägga sig vinn om att få en duglig amma om det olyckliga förhållandet 
inträffade att modern av någon anledning inte själv kunde amma. Som läkare 
förordade han amning och gav också kvinnorna förhållningsregler angående 
sömn, kost och motion. 

Vid mitten av 1700-talet var den gängse normen att spädbarnet sov intill 
sin mamma under natten och ”detta var så självklart att motsatsen näppeligen 
kunde tänkas” (Ekenstam 1993:39). Dr Rosén von Rosentien 
rekommenderade också att barnet skulle avvänjas vid ca två års ålder och att 
man då gjorde det successivt och slutligen ammades barnet enbart på natten. 

Att amma varandras barn var inte något ovanligt. I princip kunde alltid en 
kvinna med mjölk i brösten amma ett behövande spädbarn. Under den här 
tiden var förhållningssättet till djuren och naturen annorlunda mot idag. Det 
syntes inte konstigt att t.ex. ta hjälp av en hundvalp för att suga ut en 
inverterad bröstvårta (Ekenstam 1993). 

Kvinnor som ammade fick inte utsättas för starka känslor. Mjölken kunde 
bli farlig för barnet om kvinnan var i affekt. Fick hon vredesutbrott skulle 
hon först låta en vuxen kvinna suga ur brösten (att handmjölka ansågs inte 
tillförlitligt och kunde dessutom skada brösten) och sedan vara riktigt 
övertygad om att vredesutbrottet gått över innan hon ammade barnet. Det var 
viktigt att leva ut sina känslor; återhållsamhet kunde leda till sjukdom. 
Samtidigt börjar en annan uppfattning att ta form; den ammande mamman 
borde lägga sig vinn om att lära sig självbehärskning (a.a.). Att den 
ammande mamman ska lära sig självbehärskning är något som med tiden 
kommer att bli ett honnörsord. Även barnet, som vi kommer att se, ska vid 
1900-talets början lära sig självbehärskning redan från vaggan. 

Vid sjuttonhundratalets mitt var det spädbarnets behov som stod i 
centrum för dess omvårdnad. Mödrarna uppmanades att ge akt på barnets 
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kroppsliga reaktioner; barnet skulle ammas så fort det var hungrigt eller 
törstigt. Ett barns skrik skulle uppfattas som en signal till vårdaren att 
komma till undsättning för att avhjälpa ett behov eller ta bort något 
obehagligt. Att ha mycket kroppskontakt ansågs som något basalt och helt 
naturligt (Ekenstam 1993). 

Spädbarnsdödligheten minskar 
Spädbarnsdödligheten, före ett års ålder, var i mitten på sjuttonhundratalet i 
Sverige 200 – 250 barn per 1000 födda. Från år 1810 börjar siffran sjunka. 
Flera teorier har presenterats om möjliga anledningar härtill. Bättre hygien, 
bättre förståelse för hur sjukdomar sprids, successiv förhöjning av den 
allmänna levnadsstandarden samt medicinens framåtanda (van de Walle 
1986). 

Amningens betydelse för den postnatala dödligheten dvs. dödligheten 
mellan 1 och 12 månaders ålder, har Lithell (1999) studerat. Hon menar att 
amningsvanorna långsamt förbättrades under artonhundratalet. Fler och fler 
ammade men fortfarande fanns det geografiska områden där barnen 
flaskuppföddes. Hon fann att på de orter där man ammade var 
spädbarnsmortaliteten lägst. På orter med mycket låg levnadsstandard 
överlevde fler späda barn av den enkla anledningen att det inte fanns något 
annat att ge barnen än bröstmjölk. En försämring av levnadsvillkoren gjorde 
att fler ammade och därmed minskade mortaliteten. Samtidigt påtalar hon, 
att på de orter där levnadsstandarden ökade, t.ex i jordbruksområden med 
stora gårdar, där man kan anta att den ammande, kvinnliga arbetskraften 
ersattes i större utsträckning av lejda arbetare, överlevde fler barn. Så en 
minskning av spädbarnsdödligheten kan vara en effekt av både goda och 
svåra ekonomiska förhållanden. 

Lithell (1999) menar att den fortsatta sänkningen av 
spädbarnsdödligheten i början på 1900-talet var relaterad till ytterligare 
bättre amningsvanor och bättre omsorg om barnen. Dessutom hade man 
förstått att koka ersättningsmjölken och sterilisera flaskorna. De främsta 
dödsorsakerna var mag- tarminfektioner och luftvägsinfektioner.  

Redan i mitten av artonhundratalet fann Semmelweis ett samband mellan 
handtvätt och död i barnsängsfeber (Lienhard 2005). Det medicinska, 
vetenskapliga genombrottet kom med läran om bakterier under 
artonhundratalets sista decennier (Qvarsell 2004). På så sätt fick man bukt 
med diarrésjukdomarna medan luftvägssjukdomarna fortsatte att vara ett 
stort hot för barn som inte ammades. 

Från Mjölkdroppar till BVC 
Från slutet av artonhundratalet, i och med industrialiseringen, började nya 
grupper av kvinnor att flaskuppföda sina barn. Ofta berodde det på att båda 
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föräldrarna var tvungna att arbeta för att klara försörjningen. Dessutom var 
många gånger kvinnan ensamförsörjare. På grund av fattigdom och brist på 
barntillsyn måste föräldrarna eller föräldern lämna bort barnen. De 
utackorderade dem till fosterhem eller lämnade bort dem till andra fattiga 
familjer som tog emot barn endast för att öka sina egna inkomster 
(Stenhammar, Ohrlander, Stark, Söderlind 2001). Dr Jundell, barnläkare och 
verksam i Stockholm, skriver i Social tidsskrift 1908; 

”Barnadödligheten inom arbetarklassen är dubbelt så stor som inom de 
välbärgade men för de utomäktenskapliga barnen är den mer än sju gånger så 
stor……” 

Ohrlander (1992) skriver om samma tidsperiod: 

”Samtidigt kunde man numera bevisa att den enda verkligt verksamma 
garantin för barnets överlevnad var kvinnomjölken. Modern var alltså den 
som biologiskt bäst kunde skydda sitt barn och samhället måste därför 
moraliskt i sin tur skydda modern. Det var fattigdomen som hade gjort barnet 
”nödställt” därför att den ogifta modern var nödställd. Framförallt 
sammanstrålade detta i frågan om mödrarnas digivning. De barn som givits di 
kunde överleva det mesta.” (s.72) 

Vid sekelskiftet mellan arton- och nittonhundratalet var samhällets ansvar 
för de små barnen i det närmaste obefintligt. Många röster höjdes för att man 
skulle göra något för de fattiga barnen. Det sociala skyddsnätet vilade främst 
på olika välgörenhets- eller filantropiska föreningar. På Luciadagen 1901 
öppnade också barnläkaren Gustav Moritz Blumenthal tillsammans med 
första stadsläkaren i Stockholm, Ivar Andersson, landets första Mjölkdroppe. 
Det möjliggjordes genom privat donation. Från början var Mjölkdroppen 

”... en anstalt där späda barn, tills vidare huvudsakligen obemedlade, under 
första levnadsåret kostnadsfritt erhöll artificiell föda”. (Stenhammar m.fl. 
2001:28). 

Mjölkdroppen såg som sin uppgift att försöka minska spädbarnsdödligheten 
och menade, att de 

”... måste försöka finna nya vägar för motarbetande av den hotande faran av 
folkstammens förminskande. (a.a.s.40). 

Efter några års verksamhet ändrade Mjölkdropparna sin inriktning så att de 
inte utan vidare tillhandahöll passande mjölkblandningar till späda barn. 
Istället försökte man uppmuntra mödrarna att amma i så hög grad som 
möjligt. Man ville också förvissa sig om att mödrarna verkligen försökte 
innan man delade ut någon mjölkersättning. Från 1914 började också 
”ampremier” (premier för att amma) att delas ut. Det var ett kommunalt 
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ekonomiskt bidrag till mödrar för att möjliggöra fortsatt amning. Både 
mjölkblandningar och ampremier kontrollerades noga så att mödrarna 
verkligen ammade och oanmälda hembesök genomfördes flitigt 
(Stenhammar m.fl. 2001). 

Ohrlander (1992) har i sin avhandling ”I barnens och nationens intresse” 
försökt förstå vad som skedde i den socialliberala reformpolitiken mellan 
1903 och 1930. Hon menar att den första moderna och centralt utformade 
socialpolitiken, som kom att ersätta den gamla familjerätten och 
husbonderätten, stod det fattiga barnet symbol för. Man ville skapa sociala 
lagar och genom sociala myndigheter förmå föräldrar att ta ansvar för sina 
barn. Tidigare hade mödrarna kunnat lämna bort sina barn till vem de ville, 
även till fattighusen, utan att uppge identitet. Nu ville samhället att både 
mödrar och fäder skulle stå ansvariga för sina barn. 

Barnen kom att bli samhällets ansvar som å sin sida skulle förmå 
föräldrarna att ta sitt ansvar. Den ideella rörelsen som startade i seklets 
början, övertogs av samhället genom instiftandet av olika lagar, bl.a lagar 
om barn utom äktenskapet (år 1917) och en lag om samhällets barnavård (år 
1924). Varje kommun skulle också inrätta var sin barnavårdsnämnd. 

Barnet var inte längre föräldrarnas egendom som de kunde behandla hur 
som helst. Samhället hade fått ansvar; att se till att barnen hade det bra. Det 
medförde kontroll av föräldrarna, vilket i sin tur innebar att både frånta och 
överta föräldraansvar, placera barn och skydda barn från sina föräldrar. 
Socialarbetarna ute på fältet rapporterade också att flera hem tycktes både 
okunniga och oförmögna att ta hand om och uppfostra barn. Dessutom fanns 
det barn med dåliga arvsanlag. 

Det blev en aggressiv kritik mot vissa hem och föräldrarnas inflytande 
över barnen diskuterades livligt. Det ledde till att olika institutioner växte 
fram. Dessa ansågs i många fall vara bättre lämpade än föräldrar att 
uppfostra barn. Optimismen i samhället var stor, tilliten till institutionerna 
omfattande, här kunde barnen växa upp till goda samhällsmedborgare i en 
väl planerad miljö.  Kritiken lät dock inte vänta på sig. Socialpolitiken var 
både för kostsam och för välvillig och den drev fram en 
understödstagaranda. Åsikterna delades i två läger (a.a.). 

Barnläkarna, som hela tiden arbetat intimt med barnavårdsnämnderna, såg 
chansen för professionen att framstå med en professionell och vetenskaplig 
lösning. Barnläkarna erbjöd ett offensivt uppfostringsprogram som kom att 
ses som en kompromiss mellan de diskuterade samhällsställningarna (a.a.). 

Barnläkarna ville diagnostisera barnen. De ansåg att med rätt uppfostran 
och behandling kunde de sämre anlagen hållas slumrande och barnet förses 
med pansar runt sig som skydd. Alla olika samhällsproblem förlades nu till 
barnets inre, dess dåliga anlag och bristande uppfostran. Genom disciplin 
och kontroll skulle barnens egna behov hållas i schack. 
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”Genom att barnet från första dagen av sitt liv fick en uppfostran som lärde 
det att avstå från lust och tåla olust, lärdes att styras av vanor och 
regelbundenhet istället för av egna behov, härdades i frihet och krigiska 
nappatag bland jämnåriga, lovade barnläkarna att på sikt kunna avhjälpa de 
dåtida diskuterade samhällsproblemen.” (Ohlander 1992:300.) 

Efter mycket utredande och många förslag fattade riksdagen 1937 beslut att 
barns hälsa skulle vara en uppgift för samhället. Axel Höjer, läkare och 
generaldirektör på Medicinalstyrelsen, hade länge propagerat för en 
förebyggande barnavård. Han menade att Sverige låg långt efter andra 
europeiska länder. Han pläderade för att alla barn inte bara de fattiga: 

”… skulle ställas under sakkunnig övervakning genom upprättande av 
övervakningsställen” (Stenhammar m.fl. 2001:72). 

Landstingen och städerna utanför landstingen skulle svara för verksamheten 
och utbyggnaden skulle ske i efterhand. I Stockholm kom Mjölkdroppens 
lokalföreningar, det fanns nio till antalet, att under år 1938 svara för 
verksamheten. Året därefter hade Mjölkdropparna bytts mot 
barnavårdscentraler och verksamheten omfattade nu tjuguen stycken i 
Stockholm, och sjuttio procent av alla nyfödda barn var inskrivna 
(Stenhammar m.fl. 2001). 

Amning som uppfostran 
Något som diskuterades i början av 1900-talet var hur amningen skulle 
genomföras. Scheman med amning var tredje timme började 
rekommenderas, framförallt i städerna. ”Var tredje timme” blev efter 
ytterligare något decennium ”var fjärde timme”. I boken Barnavård av 
Lichtenstein (1927) står följande att läsa: 

Under det att ännu blott en eller annan generation tillbaka våra mödrar och 
mormödrar ammade sina barn var tredje timme eller oftare dygnet om, ja, 
ofta ansåg de som sin skyldighet att lägga barnet till bröstet så snart det var 
oroligt eller skrikigt, så kunna våra dagars mödrar ordna digivningen på ett 
från alla synpunkter vida ändamålsenligare sätt. Genom noggranna 
undersökningar på ett stort antal bröstbarn har man funnit, att det stora 
flertalet av dessa kunna erhålla fullt tillräcklig mängd föda per dag på 5 
måltider[…]Utom genom det begränsande antalet mål underlättas 
genomförandet av digivningen numera, i jämförelse med gamla tider, 
därigenom, att man från början vänjer barnet vid regelbundna måltider. 
Under det att för barnet fick bestämma, när det skulle ha mat, i det modern 
tog upp barnet, när det behagade vakna och skrika, ger man istället nu barnet 
mat på bestämda tider. Fem mål per dag ges, t.ex. kl. 6 och 10 f.m. ,2, 6 och 
10 e.m och sex måltider, t.ex. kl. 6,  9.30  f.m. ,1, 4.30, 8 och 11 e.m. I båda 
fallen inför man från början en lång sammanhängande nattvila på resp. 8 och 
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7 timmar, under vilken tid modern får åtnjuta en välbehövlig sömn. 
(Lichtenstein 1940, 3 dje uppl s. 95 f. Hämtat ur Ekenstam (1993:50). 

Uppfattningen om att barnet inte behöver nattmål slår rot. Barnläkarna ser 
det som ett stort framsteg att man med hjälp av barnavårdens utveckling lärt 
sig förstå (tror man) att spädbarn varken behöver eller skall störa moderns 
nattsömn. Lichtenstein menar att en stunds skrikande aldrig skadar ett friskt 
spädbarn och man kan låta det ligga och skrika tills det tystnar (Ekenstam 
1993). 

I medicinska texter, som diskuterar spädbarnsvård, finns ett 
hänsynstagande till modern som med tiden blir viktigare än omtanken om 
barnet. En möjlig anledning till detta, tror Ekenstam (1993), kunde vara att 
mödrarna var tvungna att arbeta för familjens försörjning. Lichtenstein 
hävdar dock att punktlighet är något som barnet själv kräver; på så sätt blir 
det lugnare och snällare om allt sker punktligt och rutinmässigt. 

På barnavårdscentralerna fick mödrarna lära sig vikten av fasta 
amningstider (Ekenstam 1993:91). Mammorna fick inte ta upp barnen 
mellan skötningarna och inte ge nattmål. Barnen skulle också vänjas att 
vänta på morgonmålet.  

Ekenstam (1993) menar att industrisamhället behövde individer som 
kunde leva tämligen isolerade och som lätt kunde flyttas och omplaceras. 
Och han säger att genom att underlåta stimulering av spädbarnets hud så 
kommer inte barnet heller att öppna sig för kontakt med den omgivande 
världen utan förbli inneslutna i sina skinn… 

”För det är inte minst på denna primära kroppsliga nivå som en företeelse 
som individualism grundläggs.” (Ekenstam 1993:65.) 

Vad beträffar amningen står kvinnan under sträng kontroll, en moders plikt 
är att amma. Samtidigt ska hon använda amningen som ett medel för att 
fostra och tämja barnet till att undertrycka sina känslor och kunna 
härbärgera, på så vis kan barnet bli en god samhällsmedborgare. 

Amningstidens längd kom också att förkortas. Lichtenstein ansåg att ett 
barn borde avvänjas runt 8 -10 månaders ålder. Längre amning än så var 
inget som borde uppmuntras. Också dr Jundell (1927) ser avvänjningen som 
ett viktigt led i barnets psykiska härdning. 

Från att leva tätt tillsammans till isolerade individer 
Som även Ekenstam (1993) framhåller förändras inställningen till spädbarnet 
under årens lopp. På sjuttonhundratalet ansåg man att barn skrek för att få 
hjälp av sin vårdare att eliminera yttre obehag medan man i början av 
nittonhundratalet anser att det är barnets inre konstitution som gör att det 
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skriker. Barnet ska formas och tuktas redan från vaggan. Barnets sökande 
efter en kroppslig kontakt är inte ett legitimt skäl att lyfta upp det. 

Kropparna separeras alltmer under tidsperioden. Under sjuttonhundratalet 
såg man på mor och spädbarn som starkt förbundna med varandra likt 
kommunicerande kärl, skriver Ekenstam (1993:59); det fanns ingen tydlig 
gräns dem emellan men från slutet av artonhundratalet har synen ändrats så 
man ser de båda som två separata entiteter. Avståndet mellan dem ökade 
under perioden för att i första hand tvinga barnen till lydnad. 
Självbehärskning och att kunna undertrycka sina emotionella reaktioner gav 
en god karaktärsdaning och blev viktiga moment i uppfostran. 

När kunskapen kom om hur smitta överförs mellan människor bidrog den 
som argument till minskad kroppskontakt. Det är vid sekelskiftet 1800-1900 
som det kraftiga genomslaget för folkhälsofrågor kom, något som kan 
förklaras med en ökande tilltro till naturvetenskapens möjligheter. Genom att 
bota sjukdomar, hygieniskt reformarbete och lämna medicinsk rådgivning 
ansåg de ledande skikten att man erhöll ett tidens vaccin mot samhällets 
sociala problem och politiska oro. Då de första spadtagen till folkhemmet 
tas, skriver Gleichmann (2004:39.), att medborgarens hälsa och personliga 
livsföring hade upphört att vara en enskild angelägenhet. Folkhälsan kom att 
bli en central samhällsekonomisk angelägenhet av hög dignitet.  

Barnläkarkåren vinner också ett allt större inflytande under de första 
decennierna på nittonhundratalet och den disciplinära uppfattningen vinner 
allt mer mark. Med rätt näring, god hygien och regelbundna vanor, inte 
sällan preciserade i tydliga tidsintervall, skulle den unga generationen både 
bli friskare och lära sig impulskontroll8. Pediatriken blir en specialitet inom 
läkarkåren, baserad framförallt på artificiell uppfödning (Brosco 1999). 

Mödrar har i alla tider uppmuntrats att amma, nu ställs de under 
samhällets kontroll och anses behöva läkarvetenskapens kunskaper om hur 
barn ska fostras för att bli goda samhällsmedborgare.  

Alva Myrdals visioner om daghem slår igenom. Från att 6000 barn var 
inskrivna på daghem under 1960-talet ökade siffran till över 90000 barn 
under 1970-talet. Politiskt blev det nödvändigt att uppfattningen om daghem 
förändrades. Vad som tidigare varit en nödlösning för ensamstående mödrar 
framstod senare som något viktigt för barnets utveckling (Gars 2002).  

Utvecklingen mellan 1750 och 1900-talets mitt har gått mot en större 
individualism, och individernas kroppar får tydligare gränser mot varandra. 
Asplund fångar just detta genom att säga 

”Kroppen avspeglar samhällsordningen. I ett samhälle med svagt utbildade 
föreställningar om individualitet blir kroppens gränser otydliga och 
ointressanta. Den klibbighet som Satre har framställt såsom närmast 

                                                 
8 Se också Rudberg 1983. Hon menar att kontrollen över barnets inre fanns med som ett givet 
uppfostringsförfarande i den borgerliga familjen, en viktig influens i samhällskulturen som 
blir en alltmera betydelsefull norm mot slutet av 1800-talet i de bredare samhällsskikten. 
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universellt obehaglig, därför att den upplöser självets fasthet, är inte 
obehaglig under sådana förhållanden”. (1983:136.) 

Amningssiffrorna sjunker 
Då kvinnorna började föda barn på sjukhus, omkring 1930, var det 
läkarvetenskapen som stod för ordningen. Mödrar och barn fick inte vara 
tillsammans. Idéer om att barn ska fostras och lära sig härbärgera redan från 
vaggan är allmänt rådande samtidigt som att sjukhusförlossningar blir regel. 
Mor och barn hålls åtskiljda, allt för att barnen inte ska smittas av bakterier, 
och amning likställs med föda. Mödrarna får lära sig att barnen inte ska 
”klemas” bort mellan måltiderna och att det är bra för de ”små magarna” att 
vila mellan målen. 

Barnen kördes in till mödrarna var fjärde timme för en amningsstund och 
däremellan vistades de i den gemensamma barnsalen. De enda som hade 
tillträde till barnsalen var sjukvårdspersonalen. Det blev både krångligt och 
svårt för kvinnorna att klara amningen då de inte hade barnen hos sig och 
dessutom skulle de amma efter tidsscheman (Svensson och Nordgren 2002). 
Från samhällets sida såg man mödrarna som okunniga (Gleichmann 2004). 
Den regelstyrda amningen satte krokben för amningen, och fler och fler 
övergick till att artificiellt föda upp sitt barn. Samtidigt framhölls att 
amningen var mycket viktig. Så sent som i 1954 års upplaga av 
barnmorskornas lärobok stod att läsa: ”Att varje mamma bör själv amma sitt 
barn och att endast vissa sjukdomar får hindra henne från att uppfylla denna 
höga modersplikt” (Svensson och Nordgren 2002). 

Ytterligare en orsak till att amningssiffrorna sjönk var att man från mitten 
av 1930-talet kunde framställa industritillverkade mjölkblandningar som var 
någorlunda riskfria för barnet (Folkhälsoinstitutet 1998). Från och med 
1960-talet började dessa att på allvar marknadsföras av kommersiella krafter 
(Coats 1999).  

Läkarna hjälpte mödrarna att räkna ut hur mycket barnen skulle äta vid 
varje mål. Det gjorde de med hjälp av mall efter den industriframställda 
produkten. I den visades hur många kalorier per milliliter mjölkersättningen 
innehöll (Helsing 1996). Då mamman ammat, vägdes barnet och matades 
sedan med mängden som fattades för att bli ett fullt mål. Många kvinnor fick 
problem med för lite mjölk och ju mer barnet tilläggsmatades desto värre 
blev det (Royal College of Midwives 1991). 

Kvinnorna råddes att inte ta upp och mata barnen oftare än var fjärde 
timme. Man trodde att det var bra för barnet att ”vila magen” mellan målen. 
Den svårsmälta mjölkersättningen fanns kvar i magen i ca fyra timmar. De 
ammande mödrarna fick samma råd och trots olikheterna jämställdes 
bröstmjölk och modersmjölkersättningen. 

Utvecklingen innebar att nästan en hel generations amningskunskap 
glömdes bort, och med den också bilden av hur ett spädbarn beter sig. En 
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bild av att spädbarn sover mycket och äter sällan fick istället stor 
genomslagskraft. 

 
Figur 2:1:1: Svensk amningsstatistik mellan 1964 och 2005 av fullt ammande 
mödrar. Ingen statistik fördes mellan 1975 och 1985.  

I början av 1970-talet var amningsfrekvensen som lägst med bara drygt 30 
procent som ammades i två månader och endast sex procent i sex månader, 
(Socialstyrelsens statistik 2008). Den svenska amningens historia är inte 
unik utan liknar den i alla västeuropiska länder (Coats 1999). På sjukhuset 
matades barnet med annan mjölk om det inte ätit vad barnläkaren räknat ut 
vid varje amningstillfälle. Den ena studien efter den andra visar att tidig 
tillmatning med nappflaska minskar amningen och ökar användningen av 
välling (Bloomqvist, Jonsbo, Serenius, Persson 1994; Kurinij och Shiono 
1988; Winikoff, Meyers, Laukaren, Sone 1987; Wright, Rice, Wells 1996). 

Diagnosen ”för lite mjölk” blir allt vanligare 
Många kvinnor sa, att de slutade amma då deras mjölk inte räckte. 
Diagnosen ”för lite mjölk” var mycket ovanlig före 1960-1970 och har ett 
direkt samband med marknadsföringen av ersättningsprodukter (van Esterik 
1988). Ur ett rent fysiologiskt perspektiv anses endast färre än två procent av 
alla kvinnor ha något organiskt fel som orsak till för liten mjölkmängd 
(Woolridge 1995).  Däremot finns det många missförstånd om hur och när 
mjölk bildas. Ju mer barnet suger desto mer mjölk produceras. För lite mjölk 
är därför en konsekvens av att barnet fått ersättningsmjölk menar Greiner, 
Van Esterik, Latham (1981). 

Orsaken till ”för lite mjölk” är omdiskuterad och Woolridge (1995) 
skriver att det till stora delar beror på för dåliga kunskaper om fysiologin 
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bakom mjölkproduktionen. Mjölkproduktionen genomgår sex stadier: 
förberedelse under graviditeten, initiering, kalibrering till mängden uttagen 
bröstmjölk, underhåll, minskning och slutligen återbildning av mjölken. 
Bröstmjölken initieras med hjälp av det mjölkbildande hormonet Prolactin 
och mängden kalibreras eller finjusteras under de sex första veckorna med 
hjälp av mängden efterfrågad mjölk för att därefter stabiliseras på en 
underhållsnivå. Om den efterfrågade mängden inte kontinuerligt ökar vecka 
för vecka under kalibreringstiden, tror Woolridge att det därefter är omöjligt 
att öka mängden. Det är därför viktigt att amma tätt och ofta under de första 
veckorna och att inte mätta barnets behov med hjälp av andra kalorier. 
Barnets aptitkontroll regleras av mängden kalorier barnet konsumerar och 
barnet är nöjt först då det fått önskad mängd. Om barnet är friskt och trivs 
vid bröstet finns det ingen anledning för barnet att självbegränsa sitt 
energiintag (Woolridge, Ingram, Baum 1990). 

Amningshjälpen 
I samband med vad som brukar kallas ”gröna vågen” blev allt fler människor 
miljömedvetna. Man ville leva mer naturligt och äta sunt, vilket också 
medförde att man började intressera sig för amning. Amning fick rykte om 
sig att vara svårt, då många ville amma och få lyckades med uppgiften 
(Svensson och Nordgren 2002). Råden runt amning överensstämde inte 
längre med hur amning fysiologiskt, biologiskt och psykologiskt fungerar. 

År 1973 bildas den ideella organisationen Amningshjälpen. Några år 
tidigare hade den norske Ammehjälpen startat. Det var kvinnor som själva 
upplevt problem med de strikta reglerna som amning efter tidsschema 
innebar. De började söka andra kunskaper än de, som var rådande på 
institutionerna, om hur man skulle underlätta amningen. Kvinnorna i 
Amningshjälpen tog fasta på att modern skulle vara lyhörd för barnets rytm. 
Att amma på barnets villkor var inte accepterat skriver Uhrus (2005). Att det 
gick att amma utan klocka var kontroversiella tankar i mitten av 70-talet. 

Amningshjälpen påverkade socialstyrelsen att tillsätta en expertgrupp om 
amning. Amningshjälpen fick också ha en representant i gruppen. År 1977 
gav gruppen ut en bok om amning med titeln ”Amning, en bok om amning 
och bröstmjölk” som var avsedd för sjukvårdspersonal. Sakta men säkert fick 
sjukvården allt mer förtroende för Amningshjälpen, en organisation som inte 
ger medicinska råd, utan mänskligt stöd och delad kunskap genom att lyssna 
och vägleda mödrar, främst per telefon. ”Organisationer som 
Amningshjälpen har också betytt mycket genom att sprida kunskap om 
amning och öka kvinnors motivation att amma” (Folkhälsoinstitut 1998:30). 

Föregångare till Amningshjälpen fanns i USA redan 1956 och i Australien 
sedan 1965. 
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Barn behöver kärlek 
År 1943 skrev Ribble9 ”Spädbarnets rättigheter”, en bok som förespråkade 
ett annat synsätt än det som då var allmänt rådande. Hon framhöll att barn 
har ett medfött behov av kärlek. Det är väsentligt att tillfredsställa barnets 
behov av både närhet och kärlek för att barnet ska få tillräckliga 
förutsättningar för sin psykiska utveckling. Barnet lär sig att tycka om andra, 
främst genom att själv bli omtyckt och omhändertaget. Den moderliga10 
omvårdnaden är därför ytterst viktig. Barnets behov av kroppslig kontakt 
betonas också. Barnet behöver bli buret, sjunget för, lekt och kelat med osv. 
Ribble bejakar känslolivet och menar att det är sinnesrörelserna som är den 
viktigaste drivkraften och som sätter oss i rörelse mot kärlek, kamp eller 
flykt. Även tänkandet har ytterst sin drivkraft här. 

Varje längre skilsmässa från modern under spädbarnets första månader 
kan medföra psykisk skada, anser Ribble. Spädbarnet bör också vara nära sin 
mamma under natten, då ett spädbarn är i behov av både värme och skydd. 
Hennes inställning till amning är en helt annan än den som BVC framförde 
till mödrarna; den om att enbart ta upp barnet för att ge det mat var fjärde 
timma. Ribble anser att bröstuppfödning har långt fler funktioner än att bara 
ge mat. Barnets känsla av beröring, tryck och värme som uppstår i samband 
med amningen kommer att utgöra kärnan i medvetandet. Amningen 
tillfredsställer viktiga psykiska behov och utvecklar såväl sociala känslor 
som jag-känsla. Genom att amma, barnets första orala aktivitet, uppstår tre 
slags handlingar: näringsupptagande som att smaka, emotionella som att le 
och kyssas, intellektuella som att frambringa ord. Spädbarnet ska därför 
ammas ofta och så länge det själv vill (Ekenstam 1993). 

Ribble menar att biologiska funktioner, fysiologiska processer, 
känslomässiga och intellektuella funktioner intimt hänger samman och barn 
måste utvecklas och mogna i sin egen takt. Omvårdnaden av spädbarnet ska 
styras av barnets vitala behov och inte efter ett tidsschema. Begreppet tid är 
för ett spädbarn lika med rytmen i de inre behoven och det måste så få vara. 
Små barn känner och förnimmer med sina kroppar och deras kroppsliga 
behov och funktioner måste tillfredsställas. 

Samhällsnormer, en ständigt pågående process 
Med framställningen av kapitlet om amning i olika tidsepoker har jag velat 
påvisa att synen när och hur barn ska uppfostras är pågående och ständigt 
föränderlig i samhället. Under 1900-talets första decennier då barnen skulle 

                                                 
9 Ribble var barnpsykiater och utbildad inom psykoanalys.Ribble och Anna Freud har skrivit 
boken: Spädbarnets rättigheter” Ekenstam (1993). 
10 På 1940-talet var det framförallt den moderliga omvårdnaden som diskuterades något som 
det idag ersatts av diskussioner om jämställt föräldraskap. 
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lära sig impulskontroll och inte tas upp, då de signalerade ett behov 
påverkade också mödrarnas amningsframgång.  

Det strikta och kylslagna beteende som förespråkades mellan mödrar och 
barn och som spreds av institutioner som BB och BVC fick stor 
genomslagskraft. Det fick dock inte stå oemotsagt och snart kom röster som 
till exempel från Ribble om att barn behöver närhet och kärlek. Mödrarna 
önskade också amma mer, och Amningshjälpen bildades som bland annat 
förde fram och alltjämt för fram (Uhrus 2005) vikten av närhet mellan mor 
och barn. 

Idag finns åter krafter som förespråkar, att barn inte ska lyftas upp, då de 
gråter. De ska förstå att de inte ska ”bråka” med hjälp av ovetenskapliga 
metoder som femminutersmetoden11. 

För den enskilda individen är det svårt att gå emot det tryck som 
samhället utövar. Fleck (1997) menar att det är en trög och långsam process 
att ändra de allmänt accepterade uppfattningarna. När en uppfattning slagit 
rot och blivit tillräckligt stark tycks den vara omöjlig att säga emot. Dock 
finns det alltid en rörelse som ger upphov till nya idéer och nya sanningar. 

2:2 Att ”bli till” som mor – en förändringsprocess 
Mödrars sätt, att såväl möta som mötas av amningsproblem i samband med 
att de själva ska införliva en ny identitet som mor, står i fokus för den här 
avhandlingen. Utgångspunkten är att människan är en relationell varelse som 
påverkar och påverkas av samspelet med andra (Mead 1976, von Wright 
2000). Här handlar det primärt om mödrarnas möjligheter till samspel med 
sina nyfödda och med de barnmorskor, som har i uppgift att stödja och 
vägleda dem. Sekundärt handlar det om hur samhällets normer påverkar och 
samspelar med mödrarnas reaktioner på sina amningsproblem och deras sätt 
att se på sitt moderskap. 

Att bli förälder kan kallas ”det sista svåra steget in i vuxenvärlden” 
(Wickberg, 2005) och kan innebära en livskris. Livskris kan man tala om då 
livsperspektivet förändras och livet får en ny inriktning. Under denna livskris 
eller utvecklingskris (Cullberg, 1976) genomgår föräldrarna och i synnerhet 
modern en stor omställning. Erikson (1993) beskriver graviditet och 
föräldraskap som en möjlig vändpunkt, en kritisk punkt med både ökad 
sårbarhet och ökade möjligheter. Att bli förälder är omtumlande och ofta en 
upplevelse med existentiella förtecken. 

  

                                                 
11 Bernt Eckerberg förordar att man lägger ner barnet och säger god natt vänligt men bestämt 
för att sedan inte lyfta upp barnet mera, man kan dock gå in till det en kort stund och prata 
lugnande till det om barnet börjar gråta. Första kvällen får föräldrarna räkna med att barnet 
gråter upp till en halv timme för att sedan gråta kortare och kortare tid följande kvällar. 
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I avhandlingen är det mamman som står i brännpunkten. Det innebär inte 
att pappans roll negligeras; han delar föräldraansvaret med modern. Holm 
(1993) inför begreppen ”modra” och ”fadra” för de omvårdande 
handlingarna och ”mödra” och ”fädra” för de biologiska. De senare ingår i 
själva fortplantningsprocessen. 

I princip tar detta kapitel upp tre överordnade perspektiv, som mamman 
både kommer att påverka och påverkas av i sin process att ”bli till” som mor. 

• Hon själv påverkad av både tidigare omsorger och existerande 
normer och system i samhället. 

• Det ”förhistoriska12” barnet, biologiskt styrt av retningar och 
reflexer för bästa överlevnad. 

• Den kommunikativa processen med barnmorskan, också i form av 
parallellprocess i riktning mot handlingsskapande/ insiktsskapande. 

Egna omsorgsbilder spelar roll 
För kvinnan innebär själva graviditeten stora förändringar både fysiskt, 
psykiskt, emotionellt och socialt. De stora kroppsliga förändringarna och de 
specifika kroppsliga förhållandena, som karaktäriserar graviditeten, innebär 
en ”psykobiologisk kris” (Wiberg 1993). Under graviditeten är hennes skydd 
och försvar mot känslor och tankar mycket tunnare än annars. Det är en 
period då tidigare konflikter lätt aktualiseras. Det kan vara konflikter som 
uppstått under barndomen och kan handla om hur hon själv blivit bemött och 
behandlad.  

Hur vi själva blivit behandlade som små kommer ofta till ytan under 
livskrisen i omvandlingen till förälder och bottnar i de omsorgsbilder vi bär 
på (Klaus, Kennell, Klaus 1996, Stern, Bruschweiler-Stern, Freeland 1999). 
Bergum (2004) anser därför, att det inte finns någon tid som är bättre lämpad 
för insikter om och förändringar av livet än under graviditeten. Den blivande 
moderns minne av hur hon själv blivit omhändertagen och behandlad har en 
avgörande betydelse för hur hon själv kommer att bete sig i mötet med det 
egna barnet (Klaus, m.fl. 1996; Stern 1996). 

Genom att aktualisera tidigare konflikter skapas unika möjligheter för 
nya, mogna lösningar. Därigenom kan graviditeten bli en positiv vändpunkt, 
som ger kvinnan ökad medvetenhet och kunskap om sig själv; kvinnan får en 
klarare egen identitet (Wiberg 1993). 

Graviditeten kan således vara en möjlighet att bearbeta sin relation till sin 
egen mor och kan innebära både frigörelse och/eller försoning och förståelse. 
Att bli mor innebär också en blandning av motstridiga känslor. Man kan 
                                                 
12 Begreppet ”förhistoriska” användes vid ett handledningstillfälle för att markera att barnet 
var född med alla de egenskaper som behövs för att interagera och kommunicera men har vid 
födelsen ännu ingen aning om vilket civiliserat samhälle det kommer till. Jag har sedan valt 
att fortsätta att använda det. 
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samtidigt känna sig både glad och ledsen. Något är förlorat – det gamla jaget 
som dotter, och samtidigt finns något nytt – känslan av att bli mor med 
ansvar för ett barn (Stern 1996, Stern, Bruschweiler-Stern m.fl. 1999). 

Mental och existentiell förberedelse 
Stern (1996) skriver, att den mentala organiseringen in i moderskapet främst 
kretsar runt en axel eller psykisk triad med föreställningar om den egna 
mamman (blivande mormor), kvinnan själv som mor och barnet. Under 
graviditeten och tiden närmast därefter finns en mental upptagenhet av 
relationen till den egna mamman, som utgör basen för sättet att vara mamma 
på. Under graviditeten finns tid för reflektion och förändring. Modern kan då 
föra en dialog där hon själv, hennes mor och barnet är involverade och 
försöka nå fram till en förening runt främst fyra teman.  

Det första temat handlar om livsutvecklingen och rör frågor om hon som 
mor ska klara av att hålla barnet vid liv. Det andra temat inbegriper frågor 
om att kunna knyta an och ingå i en äkta relation med barnet; att kunna älska 
det. Det tredje temat handlar om stödnätverk och innefattar frågor och 
funderingar om förmågan att bygga det nätverk av relationer, som behövs för 
att skydda både henne och barnet. Det fjärde temat slutligen rör moderns 
behov av att omforma och omorganisera sin identitet. 

Vart och ett av dessa fyra teman inbegriper en organiserad uppsättning 
idéer, önskningar, farhågor, minnen och motiv, som både påverkar och 
bestämmer moderns känslor, handlingar och relationer till andra. 
Tillsammans bildar dessa teman kärnan i moderskapskonstellationen. Att det 
finns en psykobiologisk påverkan på modern ˗ främst med hjälp av hormoner 
˗ som gör henne extra öppen och känslig råder ingen tvekan om (Stern 
1996). Den biologiska grunden är med andra ord lika i alla samhällen ˗ men 
hur vi agerar och förhåller oss i olika sammanhang varierar stort (Säljö 
2000). De sociala och kulturella betingelserna i samhället spelar troligen en 
avgörande roll för de psykobiologiska faktorernas inflytande. Stern’s modell 
av moderskapskonstellationen existerar därför bara i det västerländska 
samhället och bygger på de sociala och kulturella betingelserna och hur vi 
mentalt förbereder oss. Dessa kulturella normer innebär enligt Stern 
(1996:228 ff) följande: 

• Barn antas vara önskade och välkomna. 
• Samhället lägger stor vikt vid att små barn överlever, har det bra 

och kan uppvisa en optimal utveckling. 
• Kulturen lägger stor vikt på modersrollen; en mor blir värderad 

utifrån hur hon uppfyller modersrollen. 
• Det yttersta ansvaret för omsorg om barnen ligger hos modern, även 

om hon lämnar över en del av dessa uppgifter till andra. 
• Man väntar sig att modern ska älska sina barn. 
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• Fäderna och andra personer ska under en inledningsfas stödja 
mödrarna att uppfylla sina modersfunktioner. 

• Varken familj eller samhälle har försett mödrar med de 
erfarenheter, den utbildning och det stöd, som krävs för att de ska 
kunna fullgöra modersrollen på egen hand. 

 Dessa normer påverkar den dialog som modern för i moderskapstrilogin 
(mormor – mor – barn) för de fyra temana. Det tredje temat, om att bygga 
stödnätverk, är i dag framträdande då den funktionella familjen gradvis 
upplösts, och det ofta förekommande nätverket mellan familjens kvinnor inte 
ersatts av något annat system i samhället och definitivt inte av sjukvården. I 
stället har det skapats ett tryck på att paret på egen hand ska kunna 
tillhandahålla det stödnätverk som behövs. För att i det avseendet skydda 
kvinnan och barnet, blir mannens insats allt viktigare. Stödnätverkets 
funktion är också att tillgodose en pedagogisk och psykologisk 
kunskapsöverföring. Modern behöver också välvilliga kvinnor omkring sig 
som kan ge uppskattning, bekräftelse, råd och handledning i moderskapets 
svåra konst. Att bli mor handlar i stora stycken om ett lärlingskap. 

Reorganiseringen i det fjärde temat är en uppenbar nödvändighet om 
modern ska kunna ändra både på sina emotionella investeringar och på 
fördelningen av den tid och energi som hon lägger på olika saker. Den nya 
identiteten som mor och förälder kräver en annan mental bearbetning (Stern, 
1996). 

 Det kan finnas ett värde, att barnmorskor hjälper blivande mödrar att 
undersöka, förbättra och behålla relationen med den egna modern. För de 
flesta innebär den identitetsförändring, som äger rum vid ”mammablivandet” 
också en förändring i relationen till den egna mamman, nu på mer likvärdig 
grund; och blivande mormödrar kan vara ett stort stöd för sina döttrar när de 
ska inta rollen som mödrar (Martell 1990). 

I dagens samhälle, i början på 2000-talet, kan man dock ifrågasätta om 
inte flera av dessa grundantaganden och normer håller på att luckras upp. 
Mannen tar allt större plats och blir på ett annat sätt partner i dialogen i dessa 
teman. Faderns bekräftelse och support är väsentlig, speciellt för 
förstagångsmödrar (Leahy Warren 2005). Förändringen från att vara dotter 
till att bli mor är omvälvande. Den innebär att många kommer att ifrågasätta 
sig själva och deras självkänsla sättas i gungning (Berg 2002; Stern 1996; 
Stern, m.fl. 1999). Steget från ungdom till moderskap är en punkt av ”no 
return” skriver Wiberg (1993) och menar att kvinnans situation förändras 
radikalt och blir aldrig densamma efter hennes barns födelse. 

Moderskapet befästs stegvis 
Att ”bli till” som mor är en process som Stern, m.fl. (1999) delar in i tre 
delar. Först är det en mental förberedelse under graviditeten. Under 
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graviditeten skapar kvinnan sina fantasibilder om barnet, om sig själv som 
mamma och om mannen som pappa. Bilderna omskapas och revideras 
många gånger och blir allt mer detaljerade. Efter åttonde graviditetsmånaden 
upphör dessa bilder och kommer då i bakgrunden. En förklaring som Stern 
m.fl. (1999) ger, är att när förlossningen närmar sig, ska kvinnan och barnet 
kunna mötas utan att fantasibilderna om barnet ska vara för framträdande 
och orsaka besvikelse.  

Så kommer förlossningsögonblicket, då man fysiskt genomgår en 
förlossning och föder ett barn. Det är nu som mötet med barnet sker utanför 
livmodern. Det är slutet på en period och början på en ny. Den biologiska 
symbiosen bryts drastiskt då navelsträngen klipps. De flesta mödrar har en 
psykologisk symbiotisk potential efter förlossningen, som syftar till att 
återupprätta den perinatala förbindelsen mellan henne och barnet (Wiberg 
1993). Modern får regressiva tendenser i ”reproduktionens tjänst” och är 
unikt öppen för ny känslopåverkan. Det är denna begynnande känslomässiga 
anknytning som kan beskrivas som den psykiska navelsträngen. I denna 
öppenhet söker också kvinnan mer eller mindre medvetet efter nya förebilder 
som mor. Men ”mor” blir man inte förrän man börjat vårda och ta hand om 
sitt barn.  

I det västerländska samhället talar vi om barnsängstid, en period på 8-12 
veckor efter förlossningen, då kroppen fysiskt återställs efter graviditeten. 
Denna period behövs också för att mentalt inse att rollen som mor är något 
nytt och bestående. Först då befästs moderskapet. Då har också gapet mellan 
drömmen och verkligheten smält samman och integrerats. Det sista steget 
innebär en anpassning till ett nytt liv som mor (Stern, m.fl. 1999; Wiberg 
1993). Omvandlingen till mamma ger en förkroppsligad erfarenhet samtidigt 
som moderns tankar fokuseras på ansvaret för barnet (Berg 2002). 

Den nyblivna mamman måste enligt Stern m.fl. (1999) sätta sin tillit till 
en nedärvd fond av kunnande, som en naturgiven föräldraintuition, annars 
blir föräldraansvaret för tungt. Att mamman tvivlar på sin biologiska 
förmåga är både normalt och ändamålsenligt, ty det ger skärpt 
uppmärksamhet. Osäkerheten om den egna förmågan att kunna tillfredsställa 
barnets behov föder också ett behov av att söka stöd hos omgivningen 
(Uddenberg, 1976). 

Omvandlingen till mamma påverkas av mammans hela livssituation, 
hennes kreativitet och flexibilitet och hennes barns unika karaktärsdrag och 
egenskaper. Mor och barn påverkar och påverkas av varandra. Mödrar har i 
alla tider uttryckt olika orosmoment och bekymmer med att vara mor 
(Mercer 2006). Hur mamman själv blivit omhändertagen som barn och då 
speciellt hur hennes minne av detta är (Stern 1996) liksom förmågan att 
identifiera sig som och vilja vara mor (Stern 1996; Mercer 2006) spelar roll. 

Dagens föräldrar är ofta medvetna om den stora omställning i livet som 
det är att få barn, och de allra flesta försöker både läsa och gå på 
föräldrautbildningskurser under kvinnans graviditet för att bli så väl 
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förberedda som möjligt. Socialdepartementets13 sammanställning för åren 
1994-1995 (den senaste sammanställningen) visade, att 90 procent av 
förstagångsmammorna deltog i mödrahälsovårdens föräldrautbildning. 
Ahlborg (1997) har visat att föräldraskapet ofta ändå innebär en känsla av 
ambivalens, och att det kan ta lång tid innan trygghet i föräldrarollen infinner 
sig. Nelson (2003) anser att sjukvården måste bli bättre på att förstå den 
osäkerhet som det innebär för speciellt förstagångsmödrar att ”omformas 
till” mammor. Grunden måste läggas redan under graviditeten, och det är då 
oerhört viktigt att hjälpa mödrarna att finna ett förhållande till det väntade 
barnet som kan liknas vid känslan att vara ”förlovad med” det. Det är först 
då detta förhållande existerar som en fortsatt växt och förändring in i 
moderskapet är möjlig (Wickberg 2005).  

Ju starkare moderns bindning till det väntade barnet är under graviditeten, 
desto bättre är hennes känslighet för barnets signaler också efter barnets 
födelse (Shin, Park, Kim 2006). Det i sin tur kan vara en avgörande faktor 
för en god anknytning mellan mor och barn. 

Det ”förhistoriska” barnet 
Barn föds med en ganska omogen hjärna. Under de tre första levnadsåren 
utvecklas den mänskliga hjärnan enormt. Det nyfödda barnets beteende styrs 
av biologiskt utvecklade svar på stimuli ˗ inte genom en tänkande, reflexiv 
process. 

Ett litet barn klarar sig inte själv. Barnet har en otrolig förmåga att 
framkalla ett omhändertagande och omvårdande beteende hos oss vuxna. 
Det nyfödda barnet kan trollbinda människor med hjälp av sin klara 
orubbliga blick. För människobarnet är det livsviktigt att någon svarar- an på 
dess signaler.  För att säkerställa barnets överlevnad är modern biologiskt 
preparerad för att vara öppen och möta barnets behov (Uvnäs-Moberg och 
Eriksson 1996). Det är detta som kallas att modern binds till barnet (Klaus, 
Kennell, Klaus 1996). Timmarna efter förlossningen verkar vara en speciell 
och sensitiv period då mamman är som mest mottaglig för att ta till sig 
barnet (Bystrova, Edborg, Matthiessen, Ransjö-Arvidsson m.fl. 2009; 
Kennell, Jerreauld, Wolf, Chesler, m.fl. 1974; Klaus, Trause, Kennell 1975) 
Huruvida amningen spelar roll eller inte spelar roll i den här processen är 
ganska omtvistat. 
  

Idag lever vi i ett samhälle som skiljer sig markant från det ursprungliga, 
där människor levde som jägare och samlare. Den biologiska grunden är 
dock densamma, nu som då (Ljungberg 1991). Barnet förstår inget annat än 

                                                 
13. Ds : departementsserien, 1997:6. Stöd i föräldraskapet: Kartläggning av 
föräldrautbildningen. Stockholm, Fritze  
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att det vill vara nära sin vårdare, där och endast där kan det känna sig tryggt. 
Föräldern däremot vet, att barnet är tryggt i sin vagga i rummet intill ˗ dit 
kan ingen ta sig ˗ och har därför inte särskilt bråttom att hämta det, då det 
börjar skrika. 

I det nutida samhället går utvecklingen blixtsnabbt, och vi kan i många 
situationer få god hjälp av dagens teknologi för att lösa olika problem. Till 
exempel behöver mödrar inte amma barnet för att det ska överleva. I 
västvärlden dör inte barnet av industritillverkad modersmjölkersättning, och 
i många situationer är det tacknämligt att sådana finns. 

Hur kan man förstå barnets agerande och barnets behov? Ett sätt kan vara 
att försöka förstå något om människans biologiska anpassning. Då man 
diskuterar den evolutionära anpassningen är det viktigt att skilja mellan 
ultimata och proximata förklaringar (Ljungberg 1991). En ultimat 
anpassning anger, att arten utvecklat beteendestrategier som är 
framgångsrika i den miljön där avkomman lever. Med ett proximat beteende 
menar man det beteende, som utlöses momentant. Det utgår från 
fysiologiska och/eller centralnervösa funktioner.  

Vet man något om artens proximata beteenden, kan man också dra vissa 
slutsatser om en ultimat anpassning. Däremot kan en ultimat anpassning ge 
upphov till fler proximata beteenden. Vilka proximata mekanismer en art 
har, beror på vilken mekanism som är mest gynnsam i situationen. Den 
avspeglar också artens tidigare utvecklingshistoria (Ljungberg 1991). 

De högre primaterna (människoaporna) föder oftast bara en unge. Den har 
öppna ögon och är motoriskt relativt outvecklad. Trots detta har den 
beteenden och reflexer som gör att den både kan klamra sig fast och dia. Hos 
högre primatarter hjälper föräldern till att hålla fast ungen. De högre 
primaternas ungar är evolutionärt sett anpassade till att alltid stå under en 
förälders omedelbara beskydd. Ungen reagerar på faror genom att ty sig till 
föräldern och genom att påkalla förälderns uppmärksamhet.  

Det finns proximata mekanismer hos både föräldern och ungen för att 
upprätthålla denna form av social relation, dvs. att ungen starkt tyr sig till 
föräldern och strävar efter direkt kroppskontakt. Ungen känner sig lugn och 
trygg, då den bärs av en förälder. Den skriker då den vill uppmärksamma 
föräldern på något. Det uppstår en stark bindning mellan ungen och 
föräldern (attachment) av denna speciella inlärningsprocess, som bygger på 
ett socialt samspel mellan förälder och unge (a.a.). 

Barn vill uppleva trygghet 
Människan hör till de arter som ger sina ungar kontinuerlig di. Sugandet på 
och kontakten med bröstet är för arter med kontinuerligt digivningsmönster 
något mer än bara födointag. Genom studier av de ursprungliga samhällena 
kan man uttala sig om människans biologiska anpassning till vården av sin 
avkomma. I dessa samhällen ammas barn kontinuerligt, det vill säga i 
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medeltal vid fyra tillfällen per timma men varje sugstund är istället kort, 2-
10 minuter per tillfälle (Ljungberg 1991; Short 1984). Denna täta kontakt 
med bröstet har också andra funktioner än bara föda, den spelar stor roll för 
trygghet och fördjupad prägling. En unge kan sitta långa stunder med 
bröstvårtan i munnen utan att egentligen suga. Då ungen blir skrämd eller 
oroad söker den tröst och närhet hos modern och vill då ta bröstet i munnen. 
Man ser digivningen och ungens kontakt med bröstet som en del i den 
sociala kommunikationen mellan moder och unge, och att diandet också 
upprätthåller den viktiga bindningsprocessen mellan dem.  

Att barnet söker bröstet vid fara, kan ses som en proximat mekanism som 
evolutionen resulterat i, för att åstadkomma den ultimata konsekvensen att 
barnet söker sig till sin mamma för att finna tröst och trygghet (Ljungberg 
1991). 

Uppfattningen, att spädbarn ska äta få och stora mål och däremellan ligga 
ostörda och ensamma, blev inte trovärd, då man fick större insikt i det 
biologiska skeendet. Samhället har sedan samlare/jägaretiden förändrats 
oerhört men däremot har inte den biologiska anpassningen gjort det. Därför 
kan det vara som Burenhult (2002) skriver, att en intim och nära relation 
mellan mor och barn under barnets tre första levnadsår kan vara avgörande 
för dess trygghet och personlighet; amning är naturens sätt att säkerställa 
denna relation. 

Att bli förstådd – en början till samspel 
Spädbarnet har mycket välutvecklade psykiska förmågor, speciellt för att 
kunna kommunicera och reagera på signaler från andra människor 
(Ljungberg 1991 och 1995).  

En viktig del i barnets förmåga att kommunicera utgörs av dess skrik. Vi 
vet att barn har förmåga att utföra åtminstone tre olika sorters skrik; 
ensamhetsskrik/övergivenhetsskrik, smärtskrik och hungerskrik 
(Christensson, Cabrera, Christensson, Uvnäs-Moberg m.fl. 1995). Ljungberg 
(1991) menar att det också finns ett fjärde skrik som betecknar ilska. Ett 
barn, som läggs i en säng efter förlossningen, skriker en stor del av tiden 
medan ett barn som får vara i direkt hudkontakt med sin mamma inte gör så 
(Christensson m.fl. 1995). De senare får bättre perifer genomblödning och 
har lättare att hålla en jämn temperatur (Anderson, Moore, Hepworth m.fl. 
2003/2007; Bystrova, Widström, Mathiessen, Ransö-Arvidsson m.fl. 2003) 
och verkar tillgodogöra sig födan bättre (Dodd, 2005; Ljungberg, 1991). 

Forskningen visar, att barnet direkt efter förlossningen har en extra lång 
sammanhängande vaken period att kunna interagera med föräldrarna 
(Kennel och McGrath 2005). Det händer dessutom något med oss vuxna, då 
ett nyfött barn söker kontakt med sin orubbliga, klara blick. Att föräldrarna 
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får ögonkontakt med barnet14 är betydelsefullt (Klaus, Kennel & Klaus 
1996). Ett nyfött barn har förmåga att själv kravla till bröstet (Widström, 
Ransjö-Arvidson, Christensson, Mathiessen m.fl. 1987). När barnet rör vid 
bröstvårtorna stiger moderns oxytocinnivåer i blodet, vilket hjälper till att 
skapa positiva känslor för barnet och ett omhändertagande beteende hos 
mamman (Widström, Wahlberg , Matthiessen m.fl. 1990). Mödrar som har 
barnet nära sig och ammar efter barnets behov är mindre benägna att 
adoptera bort barnet än andra kvinnor (Buranasin 1991). 

Det mest önskvärda är att barnet inte separeras från sina föräldrar, 
speciellt inte de första dygnen efter födseln (Klaus m.fl. 1996; Moore, 
Anderson, Bergman 2003/ 2007; Winberg, Uvnäs-Moberg, Widström 1988). 
Trots sådan kunskap har det mött motstånd att införa omvårdnadsrutiner som 
möjliggjort för mor och barn att vara tillsammans dygnet runt (Svensson, 
Matthiesen, Widström 2005). Ibland förekommer situationer där en 
separation är oundviklig, och föräldrar bör därför känna till att en separation 
går att ta igen och inte ger irreversibla skador, skriver Riordan (1999). 

Med andra ord, uppvisar barnet proximata beteenden som det är 
evolutionärt anpassat till; att det i stort sett ska ha konstant kroppskontakt 
med vårdaren under den första tiden efter förlossningen, att det vill bäras 
större delen av tiden som nyfödd, att det påkallar vårdarens uppmärksamhet 
vid situationer där avvikelser i någon form föreligger, varigenom vårdaren 
kan åtgärda det som felas (Ljungberg 1991). Att inte uppmärksamma barnets 
signaler kan leda till ett barn som lider (Eriksson och Lindström 1993). 

Som en sammanfattning kan sägas, att barnets mer reaktiva beteende 
fungerar utmärkt i en miljö, där det blir förstått och omhändertaget efter de 
ultimata förutsättningar det är utvecklat för. I dagens teknologiska samhälle 
är så inte alltid fallet. Ljungberg (1991:353) menar, att ”föräldrarnas 
intrapsykiska drivkrafter vid vård av barn är förändrade genom en kulturellt 
betingad inlärningsprocess”. 

Att knyta starka band 
En god anknytning mellan barnet och föräldern är en viktig förutsättning för 
att barnet ska utvecklas optimalt och med tiden utvecklas till en kompetent 
vuxen (Kennell och McGrath 2005). 

Man brukar skilja på begreppen ”bonding” och ”attachment”. Bonding är 
den initiala emotionella kontakt, som mödrar hänger sig åt med sina 
nyfödda, medan attachment, eller anknytningen, är den relation hon och 
barnet utvecklar under de första åren av barnets liv (Klaus, Kennell m.fl. 
1996). En säker anknytning (”secure attachmnet”) är en ömsesidig, god 

                                                 
14 Tidigare gav man barnen lapis i ögonen direkt efter förlossningen. Något som gjorde att 
barnen slöt ögonen och inte öppnade dem på flera dagar. En vårdrutin som upphörde i mitten 
av 1980 talet efter Vivian Wahlbergs forskning, se vidare. Wahlberg, V. (1982)  
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relation, där barnet och mamman har varsin aktiv och unik roll i en 
gemensam, ömsesidig dans (Karl, Beal, O’Hara, Rissmuller 2006). För att 
barnet ska ge sig hän i denna relation behöver det från början känna en 
fysisk nära kontakt med en omsorgsperson (vilken oftast är modern), som 
går att lita på och är tillgänglig vid behov. Då barnet är nyfött, behöver det 
alltså vara nära sin mamma för att kunna signalera sina behov, och mamman 
behöver vara nära barnet för att kunna svara adekvat på barnets signaler om 
hjälp. 

Bowlby (1994:45f) skriver att barnet är förprogrammerat med ett 
bindningsbeteende. Bindningsbeteende är varje form av beteende, som leder 
till att en person når fram till eller bibehåller närhet till någon annan klart 
definierad individ, som uppfattas i bättre stånd att klara världen. Beteendet är 
mest uttalat då en person är rädd, utmattad eller sjuk och lugnas av tröst och 
omvårdnad. Bindningsbeteendet förekommer mest i den tidiga barndomen 
men finns genom hela livet. Grundantagande för bindningsteorin är att 
barnet kommer till världen genetiskt inställt på att utveckla en uppsättning 
beteendemönster. Förutsatt att miljön är lämplig, leder dessa till att barnet 
mer eller mindre håller sig tätt intill den som har hand om det. Beteendet har 
funktionen av att ge det rörliga och växande barnet maximalt skydd från 
faror, (i begynnelsen främst från rovlystna djur (a.a.:84)). Barnet kommer att 
använda den anknutna personen (det vill säga den person som svarat an på 
barnets emotionella behov) som den trygga basen i tillvaron. 

Ainsworth och Bowlby15 (Broberg, Granqvist, Ivarson, Risholm, 
Motander 2006) undersökte först vad som karaktäriserar känslomässiga band 
och de menar att gemensamt för dem är att de: 

1. Har varaktighet över tid. 
2. Riktas mot en specifik individ som inte är utbytbar. 
3. Har känslomässig relevans för individen. 
4. Kännetecknas av att personerna söker varandras närhet. 
5. Innebär att personerna upplever obehag vid ofrivillig separa-
 tion från den andre. 

För att den känslomässiga relationen ska vara en anknytningsrelation krävs 
också: 

6. Att den som är anknuten söker trygghet, tröst och beskydd 
 hos sin anknytningsperson. 

                                                 
15 John Bowlby har tillsammans med Mary Ainsworth både utvecklat och systematiskt 
undersökt bindningsteorin/anknytningsteorin. Den kan idag betraktas som den bäst 
underbyggda teorin om den socio-emotionella utvecklingen, se tex Sroufe, L. A. (1986). 
"Bowlby's contribution to psychoanalytic theory and developmental psychology; attachment: 
separation: loss." Journal of child psychology and psychiatry, and allied disciplines 27(6): 
841-9.  
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Om individen får trygghet och beskydd, när den söker den andres närhet, 
kallas anknytningen trygg. Om närhetssökandet inte leder till en ökad känsla 
av trygghet talar man om otrygg anknytning (Broberg, m.fl. 2006:57). 

När man är nyfödd handlar det om nära fysisk kontakt mellan 
omsorgspersonen och barnet. Det tryggt anknutna barnet kommer sedermera 
att använda omsorgspersonen som en trygg bas och det handlar då 
framförallt om barnets upplevelse av anknytningspersonens tillgänglighet 
just nu och inte om den fysiska närheten för tillfället (Broberg m.fl., 
2006:256). 

Ainsworth gjorde noggranna observationer om hur barn betedde sig mot 
sina mödrar och fann att barnens beteenden var starkt korrelerade till 
mammans känslighet och lyhördhet för barnets signaler. Det som hade 
relevans var hur mamman registrerade sitt barns signaler, hur hon tolkade 
dem och svarade ˗ an på dem, och hur tidsförskjutningen från signal till 
respons såg ut (Broberg, m.fl. 2006). Utifrån dessa observationer 
konstruerade Ainsworth en skala för lyhördhet, där fyra dimensioner 
värderades i nio skalsteg: 

1. Lyhördhet – brist på lyhördhet för barnets signaler. Ainsworth 
menade, att föräldern alltid måste vara beredd att tolka barnets 
signaler utifrån den situation som råder och välja handlingssätt 
efter sammanhanget för vad som är bäst. 

2. Graden av acceptans – bortstötande. Förälderns balans mellan 
gillande och ogillande sidor hos barnet. Som förälder behöver man 
inte gilla allt som barnet gör men ändå förmedla att man 
accepterar barnet fullt ut. 

3. Graden av samarbete – inblandning, vilket visar förälderns 
förmåga att respektera barnets integritet och egna önskningar. 
Dimensionen beskriver en förälders skicklighet på att söka 
lösningar som båda kan acceptera. 

4. Tillgänglighet – ignorans, vilket avser anknytningspersonens 
förmåga att vara både psykiskt och fysiskt närvarande i barnets 
vardag. 

Medicinska forskningsrådet, MFR, (1999) anger att en tredjedel av svenska 
spädbarn saknar en trygg bas hos de vuxna, vilket försvårar ett tillitsfullt 
samspel mellan barn och föräldrar. Därjämte säger MFR att en otrygg bas för 
spädbarnet kan vara en riskfaktor för psykisk ohälsa. MFR önskar också att 
Barnhälsovården ändrar sitt starka fokus på avvikelser hos barn till ett 
bredare hälsoperspektiv, som också skulle innefatta mobilisering av  
föräldrars resurser, kompetens och tilltro på den egna förmågan. Ett arbete, 
som i dagsläget har startat på många håll, där BVC– sköterskor bl.a. går kurs 
i vägledande samspel (se vidare Hundeide 2001). 

Av anknytningsteorin framgår tydligt att föräldrar har ett stort ansvar. 
Föräldrar är också oroliga för att göra fel, och Hwang och Wickberg (2001) 
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använder ordet ”föräldrastress” för föräldrars upplevelse av sin oförmåga. 
Stress kan föräldrar känna i vardagliga situationer tillsammans med sitt barn. 
Att bli förälder är i mångt och mycket ett lärlingskap (Stern, m.fl. 1999), och 
många gånger handlar det om att hjälpa föräldern att se att de är ”good 
enough”. Skillnaden mellan en känslig och en okänslige förälder kan bestå i 
att den känslige vill överbrygga, förlåta och ställa saker till rätta då denne 
oavsiktligt gjort barnet upprört medan den okänslige istället reagerar med 
ilska eller irritation (Broberg, m.fl. 2006). 

Amning kan ge barnet stabilitet i tillvaron 
Amning handlar i mångt och mycket om ett samspel mellan modern och 
barnet. Det är också ett samspel, som gör parterna mer trygga allteftersom 
amningen pågår. För de flesta tar det flera veckor eller ett par månader i 
anspråk innan amningen upplevs okomplicerad. Då amning utförs på samma 
sätt många gånger varje dag, ger det barnet en trygg stabilitet i tillvaron och 
en intim närhet med modern. En fungerande amning, som upplevs positivt, 
kan på så sätt hjälpa till att öka känsligheten för barnets behov hos modern. 
Barnets positiva feedback på behovstillfredsställelsen kan också stärka 
mammans viljeansträngningar ytterligare (Matthews 1991) att utveckla ett 
positivt samspel. Bowlby (1994:24f) skriver att under amningen kommer 
modern och barnet att förhålla sig helt synkront till varandra genom att 
modern är tyst och passiv då barnet suger, och smeker och småpratar då 
barnet gör uppehåll. 

Redan år 1977 omtalade Dunn & Richards att kommunikationsmönstret 
ser olika ut mellan å ena sidan ammande mammor och barn och å andra 
sidan flaskmatande mammor och barn. Barnen som ammades interagerade 
mer med mödrarna och hade stort inflytande över måltidens längd, medan de 
flaskmatade barnen inte hade den möjligheten. De ammande mödrarna 
smekte och pussade också barnen oftare och kommunicerade mer 
känslosamt med dem. Just under amningsstunderna förekommer 
kommunicerande och övande i turtagning på ett utforskande och komplext 
sätt, som är unikt för varje dyad, mor ˗ barn ˗ par (Epstein1993). Denna 
interaktion är viktig för att skapa starka band (Riordan 1999). En ammande 
kvinna har också höga oxytocinnivåer, som ökar hennes förmåga till samspel 
med andra individer (Uvnäs – Moberg 2000). Det kan ha stor betydelse för 
att barnet ska förstå hur interaktion med andra kan gå till. 

Långt före det att ord börjar användas, finns ett turordningsmönster. Det 
är modern som ser till att dessa övergångar sker smidigt säger Bowlby 
(1994). Mammans öppenhet och känslighet kommer att påverka hur barnet 
kommer att få plats att både påverka och interagera med henne. En känslig 
mamma kommer snabbt i samklang med sitt barns naturliga rytmer och 
genom att ge akt på detaljer, upptäcker hon vad som passar barnet och beter 
sig därefter. Spädbarnstiden är den period, där interaktionen med barnet 
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nästan helt bestäms av modern. Modern kan underlåta att uppmärksamma 
barnets signaler eller vara mycket alert för dem. Moderns egna 
barndomsupplevelser har stor inverkan på hennes sätt att behandla sina barn 
(Bowlby 1994, Klaus, m.fl. 1996, Stern, m.fl. 1999).   

Många blivande föräldrar är omedvetna om barnets sociala och 
interaktiva förmåga. Genom att redan på mödravården berätta för föräldrarna 
om barnets förmåga att känna in och läsa av sin omgivning kan ge till 
resulterat en ökad förståelse och vilja hos dem att samspela med barnet på ett 
ömsesidigt sätt (White, Simon, Bryan 2002). 

Barnets önskan om att vara nära sin primära omvårdare (oftast modern) 
har alltså funktionen av att erhålla skydd. Den intensifieras i tillstånd av 
smärta, trötthet eller uppskrämdhet och reduceras genom närhet och kontakt. 
Ju äldre barnet blir desto längre stunder klarar det att vara borta från den 
trygga basen. Från vaggan till graven, menar Bowlby (1994), mår vi bäst om 
vi kan organisera livet så att vi med jämna mellanrum kan återvända till en 
trygg bas. 

En 2 ˗ åring gör till exempel sina egna utflykter och upptäcker omvärlden 
med god tillförsikt om den bara vet att det när som helst går att återvända till 
omvårdaren, vilket den också gör med jämna mellanrum. Barnet stannar 
dock aldrig länge hos omvårdaren om det inte blivit skrämt, är trött eller 
oroligt för att vårdaren skall försvinna. Att söka närhet, dvs. 
bindningsbeteendet, är genetiskt förprogrammerat. Det speciella mönster, 
varpå detta organiseras kommer att skilja sig mellan olika individer, då det är 
starkt påverkat av det gensvar, barnets vårdare ger det. Känslig och 
kärleksfull omsorg resulterar i att barnet utvecklar tillit till att andra hjälper 
det vid behov. Barnet blir både självständigare och djärvare i sitt utforskande 
av världen. Det blir också samarbetsvilligt och hjälpsamt mot andra. 
(Broberg, m.fl. 2006). 

Barnmorskan kan vara en viktig förebild 
Anknytningsprocessen startar så fort barnet är fött. Den börjar med att 
mamma och barn får vara nära varandra, så att barnet kan signalera sina 
behov och mamman får möjlighet att uppfatta dessa och svara på dem på ett 
adekvat sätt. Personalens stöd är en undervärderad del i det tidiga 
moderskapet (Simkin 1996), och det går inte att bortse från betydelsen av 
den emotionella delen av processen. Omsorg är en samspelsrelation, och kan 
betraktas som en ”förhandlingsprocess” mellan barnets initiativ och 
omsorgsgivarens tolkning och svar, liksom mellan mammans funderingar 
och barnmorskans bemötande. 

”Mothering the mother” (mamma mamman) är ett uttryck som myntades 
av Klaus m.fl. (1993) i deras forskning om effekten av doulor. En ”doula” är 
en hjälpkvinna som har en god relation med den födande modern och som är 
med som stöd både under förlossningen och några veckor därefter. De 
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kvinnor, som tog hjälp av en doula, hade statistiskt färre 
förlossningskomplikationer och ammade i större utsträckning än övriga 
kvinnor. Hemligheten är det tillitsfulla förtroendet mellan doulan och 
mamman (a.a.). 

I den växande mor – barn – relationen är det mamman som har ansvaret 
och förtroendet att guida barnet. Det gör hon genom att reagera positivt på 
barnets signaler (Bowlby 1994). På så vis hjälper mamman barnet till ett 
aktivt deltagande i deras interaktion. På samma sätt kan barnmorskan 
underlätta relationen genom att engagera sig i mamman och hennes barns 
omvårdnad. Barnmorskornas respons på mödrarnas behov fungerar ofta som 
en viktig parallellprocess. Barnmorskan uppfattas som guide för relationen 
då hon hjälper mamman att förstå situationen. Med en god relation till 
modern blir barnmorskan uppmärksam på mammans signaler om stöd och 
hjälp (Karl, Beal m.fl. 2006). Stern (1996) skriver att modern, ofta 
omedvetet, söker efter förebilder för sättet att vara mor på. En mamma kan 
därför vara särskilt öppen och mottaglig för känslan hon upplever i den 
omvårdnad, som vårdpersonalen ger, och kan använda sig av den i vården av 
sitt eget barn (Karl, Beal  m.fl. 2006).  

Är barnmorskan lyhörd för mamman och ger utrymme för moderns egna 
initiativ, så gör mamman i sin tur på liknande sätt i omvårdnaden av barnet. 
Det handlar om att inta en förmedlande hållning och bygga vidare på de 
positiva samspelsmönster som redan finns (Hundeide 2001). 

Barnmorskor har en unik kunskap om nyfödda barns beteende. Om de är 
känsliga för mammans signaler om hjälp, har de goda förutsättningar att lära 
mamman läsa barnets signaler. Då mamman förstår barnets behov och 
signaler, blir hon också säkrare på sig själv i sin roll som mor. Om 
barnmorskor arbetar efter filosofin att hela tiden hjälpa mödrar och barn att 
”knyta band” och komma varandra nära, kommer hjälpen med stor säkerhet 
se annorlunda ut än om man bara vill avhjälpa ett problem (Karl, Beal m.fl. 
2006). Vi kan därför säga att det som händer mellan mor och barn också 
påverkas av vad som händer mellan barnmorska och mamma. 

På samma sätt finns också parallellprocesser mellan barnmorskan och den 
organisation där hon finns och verkar. I ett arbetsklimat som är tillåtande, 
där man både ger och tar, värnar om varandras väl och ve, och där 
barnmorskan i sin tur känner sig sedd och bekräftad, ges positiva 
implikationer mellan mor och barn. 

2:3 Barnmorskan 
Det grekiska ordet för ”mamma” är máia. Mödrarna till både Hippokrates, 
”läkekonstens fader” (ca 460-ca 377 f.Kr.) och filosofen Sokrates (ca 470-
399 f.Kr.) var barnmorskor. Sokrates brukade kalla sin frågemetod majeutik 
”förlossningskonst” eftersom han med sina frågor fick lärjungarna att blotta 
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sitt inre. Han sade att han inte förmådde ge parterna i en diskussion nya 
tankar – bara hjälpa dem att föda fram sina egna idéer (Lundgren 2002). 

I Sverige bildades Collegium Medicum år 1663 och redan 1686 
utfärdades en förordning om att ingen fick förlösa kvinnor som inte blivit 
examinerad av stadsläkaren och avlagt Jordegummans Ed inför kollegiet. 
Klockaren i varje församling höll ett register över aktuella jordegummor. 
Jordegumman var också skyldig att rapportera till prästen vilka hon förlöste 
(Höjeberg 1988). 

Johan von Hoorn skrev den första läroboken i förlossningskonst år 1697 
och boken fick titeln ”Then Swenska Wälöfwade Jord Gumman”. Ännu hade 
inga män (inte heller manliga läkare) haft tillträde till förlossningsrummet. 
År 1715 skrev von Hoorn den första läroboken för barnmorskor, ”Siphra och 
Puha”. Han bedrev undervisning för barnmorskor och lyckades också 
genomdriva första barnmorskereglementet för Stockholms barnmorskor år 
1711. 

Före 1800 måste man själv ha fött barn för att bli barnmorska eller 
jordemoder/jordegumma som det kallades då. Dessutom skulle jordemodern 
vara klok, varmed menades att hon skulle förstå naturen och veta vilka örter 
som hade helande förmågor, och när dessa skulle samlas in för att ge mest 
kraft. Hon skulle besitta magiska krafter. Hon påstods ofta vara synsk 
(Höjeberg 1988) 

Barnbördshus = BB  
Allmänna barnbördshuset öppnades i Stockholm 1775, och var det första i 
landet. Först nu släpptes manliga läkare in i barnsängsrummet. 
Barnbördshusen öppnades för att minska mödra- och barndödlighet bland de 
fattiga. Barnbördshusen blev lärosäten för barnmorskor och läkare och här 
gällde den vetenskapliga synen på förlossningsvård. Här var det professorn i 
obstetrik (förlossningskonst) som med stor auktoritet förde befälet, skriver 
Höjeberg (1988). 

För barnmorskans del innebar det att den gamla traditionen med en väl 
beprövad erfarenhet var bruten. Barnmorskorna miste sin starka ställning 
och hamnade i en kringskuren position då barnbördshusen kom, speciellt 
kom det att gälla barnmorskorna som blev kvar i Stockholm (Öberg 1996). 
Allmänheten protesterade mot att barnmorskor skulle examineras och 
klagomål kom in till tingsrätten. Man önskade inte betala för en examinerad 
barnmorskas tjänster, då de traditionella barnmorskorna ansågs vara väl så 
bra (Romlid 1998). Den examinerade barnmorskan fick arbeta ensam och 
utsatt, menar Höjeberg (1988). Hon möttes ofta med misstro i byarna då hon 
kom med vetenskapens idéer samtidigt som hon stod nigande sist i ledet 
under läkarronderna på förlossningsavdelningen. 

1829 gav P.G. Cederschjöld, professor i obstetrik, barnmorskorna 
instrumenträtt och motiverade det med vikten av att barnmorskorna vann 
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förtroende uti socknarna. Det var lättare om hon kunde rädda fler liv. Fick 
barnmorskan ökat förtroende skulle samtidigt ett vetenskapligt synsätt vinna 
terräng (Milton 2001).  

Hälsoupplysare 
År 1812 blev barnmorskeyrket fritt; vilken kvinna som helst kunde söka till 
utbildningen, som nu var sex månader lång. Med barnmorskeyrket kom 
kvinnans första möjlighet till självständigt yrkesval och ”karriär” (Milton 
2001). År 1819 inlemmades barnmorskorna också i ett långsiktigt program 
för statlig hälso- och sjukvård men det skulle dröja ända till 1908 innan 
riksdagen bestämde, att varje kommun var skyldig att anställa en examinerad 
barnmorska. Då hade den vetenskapliga förlossningskonsten 
tolkningsföreträde, och förlossningsvården inordnats i ett statligt system med 
utbildade barnmorskor. Barnmorskorna fick en stark ställning i 
lokalsamhället och användes i samhällets tjänst både som hälsoupplysare och 
för vaccineringar (a.a.). 

Både på grund av de låga ekonomiska ersättningarna för att biträda vid en 
hemförlossning och bristen på obstetriker gjorde det nödvändigt att 
barnmorskorna skötte hemförlossningarna. Barnmorskor och 
förlossningsläkarna kom att stödja varandra. Både barnmorskor och 
obstetriker såg förlossningskonsten som ett hantverksyrke (Milton 2001). 

Barnmorskorna byggde upp en professionell status genom sin både 
praktiska och vetenskapliga träning. Därjämte bildade de tidigt förbund och 
nätverk. Barnmorskorna blev också obstetrikens förlängda arm ut i byarna 
samtidigt som obstetrikerna var stolta över att utbilda skickliga barnmorskor. 

Ända fram till 1920 födde majoriteten av kvinnorna sina barn i hemmet. 
Från 1920 till 1940 minskade däremot hemförlossningarna från 90 till 35 
procent. 

Då sjukhusförlossningarna ökade, blev många barnmorskor oroade över 
sin framtid; många barnmorskor blev också utan arbete. Anledningen till att 
förändringen från hem ˗ till sjukhusförlossning gick så snabbt, menar Milton 
(2001), hade att göra med att Sverige under mellankrigsåren definitivt 
industrialiserades, att grunden till välfärdsstaten lades och att vetenskapen 
befäste sin ställning. En annan anledning var trångboddheten, som påverkade 
både den praktiska och den mentala inställningen till förlossningar i hemmet 
(a.a.). 

Fattigvårdsförbundet startade folkundervisning i barnavård i början av 
1900-talet, från 1916 med ambulerande kursdemonstrationer. Dessa leddes 
av en barnmorska fram till 1925, då en barnavårdssyster tog över. Dessa 
kurser pågick fram till 1979, då de ansågs överflödiga eftersom landstinget 
startat föräldrautbildning (Ohrlander 1992). Fattigvårdsförbundets kurser 
hölls ofta i samarbete med någon organisation på orten, t.ex. en 
välgörenhetsförening eller Röda korset. I kurserna ingick teoretisk 
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undervisning om hygien, spädbarnets föda, barnets skötsel och 
barnuppfostran, och kursdeltagarna skulle helst få pröva på praktiska 
handgrepp vid amning, badning och påklädning. 

”... man gjorde också hembesök i stugorna och lärde då också mödrarna att 
de skulle amma var fjärde timme, att mödrarna inte skulle ge barnen mat och 
tröst bara för att de skrek och avvänja dem efter åtta månader…” (Ohrlander 
1992: 138) 

Milton (2001) skriver, om att barnmorskorna värdesatte egenskaper som 
fysisk styrka och oberoende för att dessa hörde samman med 
barnmorskornas bakgrund i det agrara samhället. Från barnmorskornas håll 
ville man också framhäva skillnaden mellan sig och de mer beroende 
sjuksköterskorna. 

Barnmorskor strävar framåt 
År1886 bildade barnmorskorna i landet förbund, Sveriges äldsta kvinnliga 
yrkesförbund, och 1888 kom första numret av barnmorskornas egen tidning, 
Jordemodern. Deras tidning heter så än idag. Förbundet arbetade från början 
med statushöjande strategier och kände sig också tvungna att markera starkt 
mot de medlemmar som inte följde skolmedicinen eller ägnade sig åt 
tveksamma verksamheter som änglamakeri16 (Milton 2001, Öberg 1996). 

Svenska barnmorskeförbundet, SBF, hade tidigt strategier för att förlänga 
och förbättra barnmorskeutbildningen. De förordar att barnmorskor först ska 
bli sjuksköterskor för att bättre passa in på institutionerna. Att bli 
barnmorska genom påbyggnadsutbildning efter obligatorisk 
sjuksköterskeutbildning var ett sätt att höja statusen.  

Barnmorskorna såg också chansen att argumentera för mödrahälsovård. 
Påverkade av vad som skedde i samhället kunde man visa att det skulle 
gagna den sociala välfärden. SBF ville vinna den lojala 
samhällsmedborgaren (Milton 2001). 

Genom att barnmorskorna tidigt organiserade sig, stred för en 
statushöjande utbildning och såg värdet med att vara med och bygga upp 
välfärdsstaten; fick hon möjlighet att utvidga sitt kompetensområde. Först 
med mödrahälsovård, sedan med preventivmedelsförskrivande, 
ungdomsmottagningar, ultraljudsundersökningar osv. 

Amningsstöd, en uppgift för barnmorskan 
Amning har inte setts som något speciellt. Traditionsenligt har ammande 
kvinnor lärt sig av varandra och av tidigare generationer. Inte förrän efter 
                                                 
16 Barnmorskorna hjälpte ibland mödrar som fick barn tätare än de önskade genom att ta hand 
om spädbarnet och vanvårda det så det dog och blev en liten ängel. 
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inflyttningen till städerna då man förlorade mycket av dessa kontakter, och 
framförallt sedan fler kvinnor kom att börja med artificiell uppfödning 
försvann denna utpräglade kvinnokunskap. Från 1980 och framåt har amning 
blivit ett område, som barnmorskorna värnat om, och tillsammans med 
ideella grupper som Amningshjälpen sökt påverka. 

 Idag har amningen uppmärksammats som en hälsoindikator. Det åligger 
all personal inom hälso˗ och mödravård att kunna ge en objektiv och 
enhetlig information om amning och uppfödningsfrågor (SOSFS 2008:33). 
Trots det förekommer avsnitt om amning i läroplanerna till läkare och 
sjuksköterska bara undantagsvis, och barnmorskeutbildningarna ger ofta 
valbara, frivilliga kurser i amning. Ändå har amningsstödjande verksamhet 
blivit en av några få huvuduppgifter för barnmorskor i både mödra˗ och 
förlossningsvård med tillhörande eftervård. 

Dokument för att öka amningen i världen 
Som barnmorska finns en del dokument att förhålla sig till som 
amningsrådgivare. Förutom dokumenten nedan så tas barnets rättigheter upp 
i barnkonventionen, och den lyfter också upp information om amning som 
något viktigt. 

Barnmatskoden 
De kommersiella barnmatsfabrikanterna började på 1960-talet att på allvar 
att marknadsföra sina produkter (Helsing 1995). Ett framgångsrikt sätt var 
att uppvakta sjukhusen runt om i världen för att dela ut gratis 
mjölkersättning till mödrarna. Med undantag för Norden var det vanligt att 
sjukhusledningar blev hårt pressade av marknadsförarna. I gengäld betalade 
de konferenser, extrautrustning till avdelningar och annat som kunde vara 
svårt att finna medel till. 

Genom gratisproverna som sjukvården försåg mödrarna med och den allt 
aggressivare reklamen, kom allt färre mödrar att amma (a.a.).  Mellan år 
1975 och 1978 gjorde WHO (1981) en kartläggning av amningsläget i nio 
länder. Då upptäcktes, att det fanns ett starkt samband mellan hur mycket 
mödrar ammade och hur ofta de besökte sjukvården under graviditet, 
förlossning och spädbarnstid: ju mer kontakt desto mindre amning. WHO 
såg också att 42 västerländska företag exporterade mjölkersättning till fyra 
av de undersökta länderna: Etiopien, Nigeria, Filipinerna och Indien. 

På 1970-talet kom många både större och mindre organisationer att 
engagera sig mot marknadsföring av mjölkersättning genom gratisprover till 
nyblivna mödrar. 1976 dömdes Nestlé till en symbolisk bötessumma och 
uppmanades att ändra sin marknadsföringstaktik (Helsing 1995). År 1978 
bildades en grupp i Norden, som kallade sig NAFIA (Nordisk Arbetsgrupp 
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För Internationella Amningsfrågor) som särskilt kom att intressera sig för 
den oetiska17 marknadsföringen av mjölkersättningar. Gruppen är en 
undergrupp till den internationella gruppen IBFAN18, Internationell Baby 
Food Action Network, som år 2010 finns i över 90 länder. 

WHO och UNICEF reagerade på den oetiska marknadsföringen och 
sammankallade ett internationellt möte med regeringar, 
hälsovårdsrepresentanter, frivilliga organisationer och barnmatsindustrin. 
Mötet beslutade, att det behövdes en kod som skulle styra och begränsa 
marknadsföringen av bröstmjölksersättningar. Barnmatskoden antogs 1981 
av WHA,19 och röstades då igenom med 118 röster för, och en röst mot 
(USA) samt tre nedlagda. Koden var en rekommendation och skulle ses som 
ett ”minimikrav” att införas i sin helhet av FN:s medlemsstater, (NAFIA 
2005). 

Kodens syfte är att stärka amningen genom att reglera marknadsföringen 
av produkter, som kan försvåra amning, inom alla former av sjukvård. Det 
får heller inte ske någon annonsering till allmänheten av produkter som 
innefattas av koden: nappar, nappflaskor, juicer och annat drickbart, som kan 
försvåra amning. Alla produkter ska också förses med text som beskriver 
fördelarna med amning i jämförelse med annan uppfödning. Bilder av 
bebisar får inte förekomma på förpackningarna. Sjukvårdspersonal får inte ta 
emot gåvor eller sponsras av barnmatsföretag (WHO 1981b). 

I en undersökning om amning i Latinamerika mellan år 1984 och 1988 
sågs ett samband mellan sjukhusförlossning och minskad amning (Pérez – 
Escamillia 1993), och år 1994 rapporterade Howard m.fl. att det skedde 
överträdelser av koden men nu på ett mer indirekt sätt. WHA har också 
antagit resolutioner, som tillägg till kodens artiklar med samma dignitet som 
ursprungskoden, för att förtydliga budskapet och täppa till kryphål (Nafia 
2005). Fortfarande pågår en form av bojkott, världen över och också i 
Sverige, mot företaget Nestlé som gör ständiga överträdelser av 
barnmatskoden. 

Sverige antog koden år 1983, och Socialstyrelsen publicerade allmänna 
råd om kodens tillämpning (1983:2) i samarbete med Livsmedelsverket och 
Konsumentverket. Samtidigt utgav Socialstyrelsen en föreskrift för hälso- 
och sjukvårdspersonal. I denna kan man läsa att Sverige gjorde en 
anpassning av texten ”infant and small children” till att omfatta barnets 
första levnadsår. I den internationella kodens skrivelse står, att det är viktigt 

                                                 
17 Det oetiska bestod dels i att göra gällande i reklamen att flaskuppfödda barn blev runda och 
välnärda, dels i att dela ut gratisprover som underminerade amningen. I länder med 
otillräcklig mängd friskt vatten ledde det till undernäring och död av barn. 
18 IBFAN tilldelades 1998 års Right Livelihood Award (det "Alternativa Nobelpriset") "för 
sitt engagerade och effektiva kampanjarbete i nära 20 år för mödrars rätt att välja amning utan 
det kommersiella tryck och den vilseledande information, varmed företag marknadsför 
bröstmjölksersättningar". 
19 WHA är världshälsoorganisationens beslutande organ 
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att spädbarnet får lämplig tilläggskost från 4-6 månaders ålder till skillnad 
från de svenska föreskrifterna där det står: ”Starka såväl näringsfysiologiska 
som immunologiska och psykologiska skäl finns för att i Sverige eftersträva 
amning under de sex första levnadsmånaderna.” (SOSFS 1983:21). 

I de svenska föreskrifterna slås fast att sjukvårdens huvudman skall ha det 
övergripande ansvaret för att det ges en objektiv och enhetlig information i 
uppfödningsfrågor till föräldrar. Bl.a. sägs att ansvaret skall omfatta dels 
planering, utformning, genomförande och spridning av sådan information, 
dels kontroll av sådan information. 

Information som riktar sig till blivande föräldrar och föräldrar till barn 
under sex månaders ålder skall innehålla: 

• Kostråd under graviditet och amning. 
• Hur mamman kan förbereda och uppehålla amningen.  
• Upplysningar om bröstmjölkens fördelar och överlägsenhet över 

andra produkter vid uppfödning.  
• Information om den effekt på amningen som påbörjad 

flaskuppfödning innebär.  
• Det rätta sättet att använda modersmjölksersättning när sådan är 

motiverad.  
• Information om hälsorisker vid onödig eller felaktig användning av 

olika slag av modersmjölksersättningar. 

I och med dessa bindande regler, regleras personalens sätt och attityd till hur 
den skall förhålla sig till amning i förhållande till annan uppfödning inom 
hälso- och sjukvård. I texten sägs att, ”Hälso- och sjukvårdspersonalen skall 
på ett nyanserat sätt uppmuntra till och stödja amning” (SOSFS 1983:21). 

I Sverige utkom ett förslag till nationell uppgradering av den svenska 
tillämpningen av koden (socialstyrelsen 1997) mot bakgrund av alla de 
resolutioner WHA antagit. Detta förslag ersattes något år senare av ett 
utförligare förslag (socialstyrelsen 1999) som var tänkt att ersätta både 
socialstyrelsens allmänna råd (1983:2) och SOSFS 1983:21 men som aldrig 
röstades igenom. År 2009 kom så SOSFS 2008:3320 

”Baby Friendly Hospital Initiative” 
Koden överskreds gång på gång, och år 1989 publicerade WHO och 
UNICEF ett gemensamt uttalande om hur hälsomyndigheterna borde arbeta 
för att befrämja amning. Dokumentet kom att avslutas med en summering i 

                                                 
20 1 januari 2009 ersattes SOSFS1983:21 och allmänna råd 1983:2 Marknadsföring av 
bröstmjölksersättningar med SOSFS 2008:33 med samma krav på innehåll i informationen till 
nyblivna och blivande mödrar av hälso- och sjukvården om fördelar med amning jämfört med 
modersmjölkersättning. Då denna avhandling skrivs så arbetar Konsumentverket med att 
införliva i någon lagtext, de delar av barnmatskoden som handlar om marknadsföring som för 
tillfället är oreglerade efter att de allmänna råden fallit. 
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tio punkter. Året därpå kallades hälsopolitiker från hela världen till ett möte i 
Florens för att diskutera dokumentet. Mötet hölls i ett hittebarnshem från 
1500-talet, som kallas Ospedale delgi Innocenti. Hälsopolitikerna kom att 
anta deklarationen som också kom att kallas Innocentideklarationen (WHO 
& UNICEF 1990). Ytterligare ett år senare hölls ett möte för världens 
barnläkare, förlossningsläkare, frivilligorganisationer och sjuksköterskor 
m.fl. för att överföra innocentideklarationen till aktiv handling. Det 
utmynnade i bildandet av ”Baby Friendly Hospital Initiative”. Ett initiativ 
som sedan länge var förberett av WHO och UNICEF, och som baserades på 
många vetenskapliga arbeten om hur viktig amning och modersmjölk är 
(Helsing 1995). 

I början av år 1992 fattade den svenska regeringen ett beslut om att 
Sverige skulle delta i initiativet till ”amningsvänliga” sjukhus. En statlig 
kommitté tillsattes för att ansvara för utvärdering och redovisning av de 
svenska sjukhusförhållandena. Kommittén tog till sin hjälp en nybildad 
expertgrupp från mödra-, förlossnings- och barnhälsovården (SOU 1993:86). 

I Sverige var målet att samtliga svenska sjukhus med förlossnings- och 
BB-vård skulle utvärderas. Sjukhusen fick till att börja med själva fylla i ett 
evalueringsdokument. Fyra av de dåvarande 66 sjukhusen trodde sig om att 
omedelbart kunna uppfylla vårdrutinerna för benämningen "amningsvänligt 
sjukhus" (SOU 1993:86). De andra ansåg att de hade en eller flera punkter 
kvar att åtgärda innan en utvärdering kunde äga rum. 

Det blev en period med hög aktivitet på våra svenska förlossningskliniker 
för att ändra på gamla och förlegade vårdrutiner. Då sjukhusen sedan 
meddelade sig klara för bedömning, kom ett team bestående av 
barnhälsovårdsöverläkare, samordnande barnsjuksköterska, amningskunnig 
barnmorska och en hjälpmamma från organisationen Amningshjälpen. 
Utvärderingen byggde på både intervjuer efter standardiserade formulär med 
dels patienter, dels representanter från alla personalkategorier samt 
observationer av miljön (SOU 1993:86). 

I Stockholms läns landsting blev Nacka sjukhus våren 1993 utnämnt som 
första ”amningsvänliga sjukhus”. Därefter har alla förlossningssjukhus 
utvärderats. Tanken från expertgruppen var att en utnämning som 
"amningsvänligt sjukhus" skulle gälla under maximalt två år och att nya 
utvärderingar skulle ske kontinuerligt. I ett första steg var det bara 
sjukhusens kvinnokliniker som utvärderades och i ett andra steg skulle också 
hela vårdkedjan ingå, vilket gjordes på några håll i landet. Många sjukhus 
orkade dock inte hålla standarden för att kallas ”amningsvänligt” och 
intresset för att anmäla sig till nya utvärderingar svalnade från sjukhusens 
sida. 

Januari 2004 lades kampanjen ner i Sverige. I våra grannländer Norge och 
Danmark är den i full gång (AMNIS 2005) liksom i övriga världen. 
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Amningsstrategi inom EU 
Sommaren 2004 samlades amningsexperter från länderna i EU för att ta fram 
ett dokument med strategier om hur de europeiska medlemsländerna skulle 
arbeta med amningsfrågor. Fyra strategier för amningsarbetet på nationell 
nivå formulerades. Dessa är: 1) Att utarbeta en nationell amningspolicy och 
planer för kontinuerlig uppföljning och utvärdering. 2) Att ge mödrar 
möjlighet till individuell amningsrådgivning av vårdpersonal och 
”lekmannarådgivare” (Amningshjälpen). 3) Att utarbeta läroplaner till 
relevanta utbildningar inom hälso- och sjukvård och erbjuda kontinuerlig 
vidareutbildning baserad på WHO/UNICEF:s riktlinjer eller andra 
evidensbaserade kurser i amning och laktationskunskap. 4) Verka för en 
nationell lagstiftning baserad på ”Den internationella barnmatskoden”, och 
för att hälsomyndigheterna ska ansvara för en amningsvänlig vårdkedja 
MVC-BB-BVC och utbildning av vårdpersonal och ”lekmannarådgivare” 
(Amningshjälpen) (EU Project on Promotion of Breastfeeding in Europé 
2004). 

Amning i sex månader 
Sedan mitten av 90-talet har livliga diskussioner förts om hur länge ett 
spädbarn enbart ska bröstuppfödas. I Sverige har celiaki21 ökat kraftigt de 
sista decennierna, och svenska barnläkarförbundet ville därför ändra de 
svenska rekommendationerna om enbart amning i sex månader till fyra 
månader för att undvika att spädbarn fick gluten introducerat utan att 
samtidigt ammas (Socialstyrelsen 1999). År 1996 uppmanas landets alla 
BVC sköterskor att ge föräldrar rådet att börja med smakportioner till barnet 
vid fyra månaders ålder istället för som tidigare vid sex. Tanken är att gluten 
ska introduceras till barnet under pågående amning och är ett försök för att 
se om uppkomsten av celiaki kan minska i landet (Lindberg 1996). 

WHO och UNICEF tar den rakt motsatta vägen. I WHA’s resolutioner 
kan man år 1994 för första gången läsa en uppmaning till enbart amning i 
sex månader istället för i 4 – 6 månader (Socialstyrelsen 1999 om WHA 
1994: 47.5). År 2001 anordnar också WHO en expertkonsultation med syfte 
att ge rekommendationer om den optimala längden för enbart amning, 
baserad på vetenskaplig evidens (WHO 2001). Strax därefter antar WHA 
(WHO 2001b) en resolution om enbart amning de första sex månaderna. 

Svensk barnläkarförening motsäger sig dock att råden för introduktion av 
annan föda ändras från fyra månader. För att stödja utvecklingsländerna går 
de emellertid med på en skrivning om introduktion vid 6 månaders ålder och 

                                                 
21 Celiaki är en tunntarmssjukdom som är livslång där man inte tål gluten. Förekommer hos ca 
1% av befolkningen enl Ivarsson (2001) 
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tidigast vid fyra (Livsmedelsverket 2001+ 2002). Trots att SOSFS 1983:2122 
fortfarande gäller där amning i sex månader rekommenderas, publicerar 
Socialstyrelsen en information till beslutsfattare och/eller professionen, där 
de sägs: ”Den första tiden är bröstmjölken barnets bästa näring. De flesta 
barn klarar sig utmärkt på enbart bröstmjölk de första sex månaderna av sitt 
liv”(Socialstyrelsen 2003). 

På ett möte mellan Socialdepartementet och expertgruppen för pediatrisk 
nutrition (Livsmedelsverket 2002) påtalas från Socialstyrelsens sida att 
Sverige håller en låg internationell profil då Sverige inte tillsatt en nationell 
amningssamordnare – barnläkarna önskade hellre att man tillsatte en 
samordnare för nutrition efter amningstidens slut. Under 2004 tillsätts en 
nationell amningssamordnare under Livsmedelsverkets organisation. 2008 
tar amningssamordnaren också initiativ till att en grupp på bred front 
formeras för att diskutera och ventilera amningsfrågor. 2009 sammanträder 
den nationella amningskommittén för första gången. 

Amning kontra tillmatning 
Den här avhandlingen kommer i stora stycken att beröra amning kontra 
tillmatning och jag vill därför lyfta fram för- och nackdelar med dessa olika 
uppfödningssätt. På nästa sida har jag gjort en tabell för att sortera plus och 
minus för mor och för barn avseende amning/tillmatning. Tabellen har jag 
skapat dels efter egen fatabur, dels med hjälp av barnmorskor i olika 
sammanhang som fått reflektera över sin vardagsverklighet.  

Jag vill inte göra gällande, att denna tabell är fullständig men den ger 
likväl en fingervisning av den utmaning som vårdpersonal står inför i sin 
rådgivning om amning. Man kan problematisera frågan genom att säga, att 
det finns ett barn med ett biologiskt anpassat beteendemönster för så god 
överlevnad som möjligt (Ljungberg 1991) och en civiliserad mor, som 
anpassat sig till det moderna samhälle, hon lever i. 

I det västerländska samhället finns tillväxtkurvor framtagna (de Onis, 
Onyango, Borghi, Garza, Yang 2006) och stor kontroll över att barnet följer 
dessa. Normen är att småbarn ska sova långa sammanhängande stunder och 
amma/äta ganska glest. Samtidigt finns samhällets, ofta outtalade, krav på 
modern att klara modersrollen genom att visa upp en rund och nöjd (tyst) 
baby (Stern 1996). 

Ur barnets perspektiv blir listan på fördelar med amning betydligt längre 
än fördelarna med tillägg. Det finns dock en parameter som kan överskugga 
alla de andra och det är om mängden mjölk är otillräcklig ˗ då framstår 
tillägg som det enda valbara. 

                                                 
22 Denna byttes första januari 2009 till SOSFS 2008:33 med i princip samma innehåll 
avseende hälsopersonals skyldighet att informera om amningens överlägsenhet i jämförelse 
med andra uppfödningssätt. 

 60 



Tabell 2:1: För och nackdelar med amningen för mor och barn 

 

 
 
 
 
 
 
Moder 

+ tillägg – tillägg + amma – amma 
Vid smärta Ifrågasatt då det inte 

är normen
Klarar samhällets 
förväntningar

Oro över mjölkkvalitén 

Olika sjukdomar Tror inte på sin 
förmåga

Känslig för barnets 
signaler

Bunden 

Upplevelse av att 
mjölken inte 
räcker 

Minskar egna mjölken hälsofördelar Barnet vill vara vid 
bröstet 

Kan dela matning 
med pappa 

Ger statistiskt sämre 
hälsa

Stärkt självkänsla Oro över mängden 

Obunden Mindre känslig för 
barnets behov? 

Lättare att återfå 
vikten 

Svårt att få rutiner och 
regelbundenhet i 
vardagen 

Mer egen tid Känsla av att vara 
mindre viktig för 
barnet?

Känner sig 
uppskattad av 
barnet?

Stor tidsåtgång 

Kan öka/minska 
intag efter tillväxt 

 Mer regelbunden 
kroppskontakt med 
barnet?

Tungt ansvar 

Barnet sover mer 
i taget 

 preventivmetod Barnet sover ytligare 
och kortare stunder 

 
 
 
 
 
 
Barn 

Tillräcklig mängd Statistiskt mer 
infektioner och 
autoimmuna 
sjukdomar

hälsofördelar Risk för otillräcklig 
mängd? 

 Upplyft/i famnen mer 
sällan 

Bestämmer själv 
över mängden vid 
varje a-tillfälle

Upplevs påfrestande för 
föräldrarna? 

 Ingen påverkan på 
volym eller frekvens

Igenkänning  

 Fler kan mata olika 
sätt att hålla 

Närhet  

 Slår ut beteendet att 
söka sig till 
omvårdaren

Lyhörd mamma  

 Suga endast för 
mättnad?

Fler tillfällen till 
kroppskontakt

 

  Suga har fler 
funktioner än mat

 

  Blir upptagen då 
behov finns 

 

Mötet mellan barnmorskan och mamman 
Med hjälp av denna ganska mångfacetterade bakgrundsbeskrivning, som 
också kan förstås som min förförståelse av olika aspekter som alla ska 
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samsas i det amningskonsultativa mötet, utkristalliserar sig betydelsen av 
vad som sker mellan barnmorska och mamma. Det interaktionistiska 
perspektivet på amningsmöten, det vill säga hur vi samspelar och samskapar 
vad som är meningsfullt (Mead 1976; von Wright 2000). 
Sammanfattningsvis kan man se det på följande sätt: 

Det är en process att ”bli till som mor” (Stern 1996; Stern m.fl. 1999); 
som också innebär en identitetsförändring. Identitet är inget statiskt utan 
skapas och omskapas i interaktion med andra (Mead 1976). Just efter 
förlossningen är modern extra skör, öppen och mottaglig för yttre påverkan, 
och hon söker ofta förebilder för hur man ska vara som mamma. Stern 
(1996) menar också, att samhället förändrats så, att den förlorade 
gemenskapen med den egna mamman och/eller andra kvinnor inte ersatts av 
något annat. Dock tar barnets far numera ett allt större ansvar i dessa frågor. 
För att förstå denna omställning kan mammans process också ses och tolkas 
utifrån normalt förekommande utvecklingskriser (Cullberg 1976). 

Sjukvårdspersonalens stöd är en undervärderad del i det tidiga 
moderskapet (Simkin 1996). Omsorg är en samspelsrelation. Den kan 
betraktas som en ”förhandlingsprocess” såväl mellan barnets initiativ och 
omsorgsgivarens tolkning och svar, som mellan mammans funderingar och 
barnmorskans tolkningar och bemötande av dessa. Den parallellprocess som 
sker mellan barnmorska och mamma kan ha stor betydelse för hur mamman 
kan möta sitt barn (Karl, Beal, m.fl. 2006). Barnmorskor har en unik 
kunskap om nyfödda barns beteende. Om barnmorskan samtidigt kan vara 
känslig och lyhörd för mammans signaler om hjälp, har hon goda 
förutsättningar att lära mamman läsa barnets signaler. Då mamman förstår 
barnets behov och signaler, blir hon säkrare på sig själv i sin roll som mor. I 
interaktion med barnmorskan kan mamman tolka, reflektera över och lära sig 
vad som är meningsfullt i allt det nya, hon upplever; vad som är meningsfullt 
är individuellt och samskapat (Bron och Lönnheden 2005). 

 Barnets växt och självmedvetenhet börjar i samspelet med mamman. 
Samtidigt ska mamman ”bli till” som mor; hur hon ser på sig själv kan 
påverkas av interaktionen med barnmorskan. Självet både skapas och 
omskapas i interaktion med andra (Mead 1976). Vi kan därför säga att det 
som händer mellan mor och barn också påverkas av vad som händer mellan 
barnmorska och mamma. 

På samma sätt finns också parallellprocesser mellan barnmorskan och den 
organisation där hon finns och verkar. 
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3 Den empiriska undersökningen 

Avhandlingens syfte 
Fokus för avhandlingen är att 
undersöka hur mödrar upplever 
sin situation, sig själva och det 
amningskonsultativa mötet med 
barnmorskan. För att kunna 
förstå vad som händer i mötet 
mellan barnmorska och mamma 
behövs någon form av 
referenspunkt. Utifrån ett 
interaktionistiskt perspektiv är 
ett meningsfullt möte också en 
samskapad process (Mead 
1976). Den bild, som modern 
gjort sig av amningen, innan hon 
själv har börjat amma, torde vara 
finns i samhället. Med den bilden som utgångspunkt, och med hjälp av en 
interaktionistisk referensram som säger, att ens själv påverkas i mötet med 
den andre, är syftet dels att – mot bakgrund av utvecklingsteorin om kriser – 
försöka förstå hur mödrarna upplever sin situation och sig själva som 
nyblivna mammor, då amningen upplevs som besvärlig, dels att ta reda på 
hur mödrar upplever barnmorskors bemötande i 
amningsmötet/amningskonsultationen och sin egen delaktighet och ansvar. 
Detta syfte genererar följande frågor:  

påverkad av de influenser och normer som 

• Vilka uppfattningar om och förhoppningar på amningen hade 
mödrarna innan de själva börjat amma? 

• Vad händer med mödrarnas syn på sig själva om amningen 
misslyckas? Hur reagerar de på och hanterar den uppkomna 
situationen? 

• Hur påverkas processen ”att bli till som mor” av att mamman 
upplever en amningssituation som är besvärlig och därför ber om 
hjälp under BB-tiden? 

• Vad händer i mötet mellan mamma och barnmorska? Också sett 
utifrån deras olika roller som hjälpsökande och professionell. 
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• Hur delaktiga och ansvarstagade har mödrarna känt sig i de beslut 
som tagits? Kan dagens vårdkultur möta behoven? 

Att se på utveckling som kris 
Ordet ”kris” kommer från grekiska och betyder avgörande vändning, plötslig 
förändring eller ödesdiger rubbning (Cullberg 1976). Kriser kan indelas i 
traumatiska kriser och utvecklingskriser eller livskriser. Att bli förälder har 
av flera författare beskrivits som en livskris (Cullberg 1976; Eriksson 1993; 
Stern 1996; Wiberg 1993; Wickberg 2005;). 

Ett psykiskt kristillstånd uppkommer då en människa råkat in i en sådan 
livssituation, där hennes tidigare erfarenheter inte räcker för att förstå och 
bemästra den uppkomna situationen. När det rör sig om plötsliga och 
oväntade svåra yttre påfrestningar, som kan hota hennes existens eller 
sociala identitet, uppkommer ofta traumatiska kriser. Livskriser talar man 
om då händelserna tillhör det normala livet men som i vissa enskilda fall 
ändå blir övermäktiga (Cullberg 1976).  

Om en händelse utlöser en livskris eller inte beror i stor utsträckning på 
vilken inre, privat betydelse det inträffade har för vederbörande. Människan 
försöker i samspel med sin omgivning införliva sina erfarenheter i ett 
sammanhängande och meningsfullt helt. Olika händelser kan därför spela 
olika stor roll i personens hela livssituation. En faktor med stor betydelse för 
krisens omfattning är personens sociala nätverk (a.a.). 

Kris är något som hör till människans normala utveckling. Den ger 
möjligheter till ökad livserfarenhet och mognad. Livet igenom kan olika 
kriser kullkasta gamla synsätt och tvinga människor byta perspektiv.  

Den psykiska krisen blir ofta en smärtsam erfarenhet. Den kan resultera i 
att man utvecklas genom att man förstått mera av både sina realistiska 
resurser och sina begränsningar. Att stagnera i krisen kan däremot innebära 
förkrympning eller förtvining istället för utveckling anser Cullberg (1976). 

Krisreaktioner beskriver en förvånansvärd enhetlighet i förloppet oavsett 
vad som utlöst dem. Cullberg (1976) beskriver fyra huvuddrag: chockfas, 
reaktionsfas, bearbetningsfas och nyorienteringsfas. 

Chockfasen kan vara från några korta ögonblick till flera dygn. Under 
chockfasen håller individen verkligheten ifrån sig med all kraft. Utåt sett, 
kan fasaden vara som vanligt men under ytan råder kaos. Människans 
energier är också bortvända från kontakt och kommunikation med andra. I 
reaktionsfasen reagerar den drabbade och börjar förstå vad som hänt. Många 
gånger försöker den drabbade att finna någon mening i den kaotiska 
situationen. Den här fasen ingår i det akuta skedet, och personens tankar är 
riktade bakåt, mot det som hänt. Människan har också olika strategier för att 
minska upplevelsen av hot mot det egna jaget. En sådan, många gånger 
omedveten strategi kan vara förnekelse, en annan att skylla på någon annan 
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för det inträffade (projektion). Människan kan också regrediera och bete sig 
på en barnsligare nivå och där ge fritt utlopp för affekter, bli överdrivet 
hjälpsökande eller överdrivet rationell.  

Reaktionsfasen följs av en bearbetningsfas. I bearbetningsfasen börjar 
personen åter att förmå vända sig mot framtiden och ta till sig nya 
erfarenheter. Enligt Cullberg är det viktigt, att med ett mjukt och utåtvänt 
förhållningssätt försöka förmå personen att komma vidare från 
reaktionsfasen till bearbetningsfasen och börja se framåt. Den sista fasen är 
nyorienteringsfasen. Om den drabbade har kunnat arbeta sig igenom krisen, 
blir den skadade självkänslan återupprättad och svikna förhoppningar 
bearbetade, så att individen kan lägga dem bakom sig. 

Att ”bli till som mor” handlar om utveckling och är en punkt av ”no – 
return” (Wiberg 1993). För många är utvecklingen omvälvande (Stern m.fl. 
1999) och involverar delar som konflikt och problemhantering. Att kris hör 
till människans normala utveckling är något som Adams, Hayes och Hopkins 
(1976) tagit fasta på, då de utarbetade en förändringskurva i förhållande till 
den egna självupplevelsen. De menar, att vid förändring så kan människan 
först förneka att man inte har de kunskaper, kvalitéer eller insikter som 
behövs för att hantera situationen. Efter en tid upptäcker hon emellertid att 
detta inte är riktigt, och självförtroendet dalar. Det kan endast återuppbyggas 
efter att hon accepterat situationen. Då kan en vändpunkt äga rum. Personen 
kan nu bli villig att ta emot hjälp och söka efter nya lösningar. 
Självförtroendet återupprättas när hon ser lösningar och får inspiration att ta 
sig vidare. 

 Livet är en ständig förändring, menar Janssen (1996), som skapat en teori 
om konflikt, förändring och problemlösning. Han anser, att vi ständigt 
vandrar genom fyra olika existentiella rum. Dessa existentiella rum är 
nöjdhet, censur, förvirring och inspiration. 

Vid all förändring så sker en förflyttning från en nöjdhet som gått 
förlorad, genom ett skede av censur och vidare genom en sorts förvirring till 
en upplevelse av inspiration och förnyelse, som på nytt ger upphov till 
nöjdhet osv. Det är rörelsen mellan dessa psykologiska rum som har 
betydelse för den personliga utvecklingen och välbefinnandet (a.a.). 

 I nöjdheten råder balans och jämvikt. I censuren görs motstånd mot 
förändringar. Det är obehagligt att ta steget in i förvirringen. I förvirringen 
erkänns personliga konflikter; som att jag inte vet hur jag ska tolka 
situationen eller hur jag ska handla. Här döljer sig också en vändpunkt. 
Vändpunkten inträffar först då man givit upp det gamla och blivit nollställd. 
För att se det nya måste man ”dö en smula”. I inspirationens rum, kan man 
finna vägen mot en ny nöjdhet (a.a.).  

Detta har givit mig ett perspektiv på den intrapersonella dialogen eller det 
intrapsykiska skeendet samtidigt som människan inte är ensam utan 
samskapar med andra om vad som är meningsfullt. 
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Möten som en relation mellan barnmorska och mamma 
Ett möte innebär inte av sig självt att en god relation utvecklas. En sådan 
uppkommer lättast mellan två helt jämställda personer. 

 Så ser det sällan ut i det pedagogiska mötet. Det pedagogiska 
perspektivet innebär av naturliga skäl, att det från början finns en ojämlikhet 
i betydelsen av att den ena deltagaren besitter kunskaper inom ett område 
som den andre inte har. Genom denna ojämlikhet finns en uppenbar risk för 
maktmissbruk. 

Det är här utmaningen i det pedagogiska mötet ligger, menar von Wright 
(2000). Hon har också gjort ett utkast till en teori om förutsättningarna för ett 
relationellt perspektiv på det pedagogiska mötet med utgångspunkt från 
George Herbert Mead23 och det pragmatiska mötet. I pragmatismen ska 
lärandet förstås i sitt sammanhang och uppfattas som en process i interaktion 
med omvärlden. I denna process skapas och omskapas självet.  

En relationistisk hållning kan förstås som att människan inte är en passiv 
mottagare av kunskap utan att hon förstår sin värld genom att vara aktiv 
såväl kognitivt (det vill säga med vårt språk och vårt tänkande) som med 
våra händer. Samtidigt är hon en produkt av sin egen skapelse (Israel 1979). 
Teorin sätter fokus på vad som sker mellan människor, interaktionen, där ord 
och gester (symboler) blir meningsfulla och gemensamma och på så vis gör 
verkligheten begriplig. Den speglar också vikten av det emotionella, det 
känslomässiga mottagandet. 

Självet är ett socialt objekt som både växer fram och omformas i social 
interaktion med andra. Som människa kan vi betrakta oss själva utifrån hur 
andra ser på oss och på så vis också reflektera över våra erfarenheter och 
tankar. Allt reflekterande sker i förhållande till andra och den reflekterande 
processen utgår från det sociala (Mead 1976).  

Människor är i ständigt vardande och framträder som handlande subjekt i 
mötet med andra människor. Enligt den symboliska interaktionismen spelar 
den språkliga förmågan (och icke verbala gester) en viktig roll. Det är både 
språket och sammanhanget i vilket det utövas, som måste vara begripligt. 
När vi gemensamt kan dela innebörden av det sociala växelspelet, blir detta 
meningsbärande för oss. När vi lär ett nytt språk, lär vi oss inte ett språk utan 
en kultur (Israel 1979), självet och därmed vår identitet förändras. Denna 
kunskap hjälper oss att förstå hur attityder och identitet skapas bland 
nykomlingar i en social grupp (Bron och Lönnheden 2005). 

                                                 
23 1863–1931, amerikansk socialpsykolog och filosof, pragmatist. Mead betonade samspelet 
mellan individen och dess omgivning. Han menade att det mänskliga medvetandet har sitt 
ursprung i det språkliga samspelet och skapas i en social process. Mead kallade sin teori för 
social behaviorism medan hans lärjunge Blumer senare kom att mynta begreppet symbolisk 
interaktionism. 
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I ett relationellt perspektiv är det alltså inte individens enskilda 
egenskaper som spelar roll utan individens handlingar i de mänskliga 
relationerna. 

Relationen blir i centrum och förutsätter också en gräns som förbinder 
(von Wright 2000). Hostrup (2002) kallar denna gräns för kontaktgränsen. 
Denna gräns ska åtskilja personen från allt som inte är jag samtidigt som den 
ska tillåta ett utbyte med omvärlden. Ett jag + ett du = vi, där fortfarande jag 
och du är egna avgränsade individer. Ur denna kontakt skapas självet (jmf 
Buber 1994).  

Begreppet mening är centralt inom pragmatismen. Medvetenheten om att 
ett påståendes mening ligger i dess praktiska följder uppstår i sociala 
relationer. Den kommer inte till oss av sig själv; meningsskapandet sker i en 
triadisk process av sammanvävda funktioner mellan det psykiska, det 
subjektiva och det medvetna enligt Mead (von Wright 2000). Detta 
översätter jag med hjälp av Hostrup (2002) till en sammanvävd process 
mellan vår innerzon, det vill säga vårt känsloliv, vår mellanzon, det vill säga 
vårt tänkande och vår ytterzon, det vill säga vår medvetenhet om omvärlden. 
Triaden ger ökad förståelse om självet, vårt medvetande. För att bli 
medvetna om mening bör vi stanna upp, reflektera och bli varse vår 
benägenhet att reagera. Känslan för mening behöver inte bestå i medvetenhet 
om den andres reaktion utan om vår egen benägenhet till en specifik respons; 
att bli medveten om benägenheten till vissa handlingar (von Wright 2000). 

Då vi reflekterar, utgår vi från våra tidigare erfarenheter. Mening 
konstrueras i den sociala processen och bygger upp vår erfarenhetsvärld. 
Mening är liksom erfarenhet relationell och kan inte kopieras. Medvetande, 
vårt själv, kan sägas vara en ständig process av meningsskapande samtidigt 
som mening är intersubjektivt. Intersubjektiviteten handlar om att vara ”här 
och nu” i en kommunikativ process om meningsskapande. Den kännetecknas 
också av att vara handlingsinriktad och praktisk (von Wright 2000). 
Människan utvecklas då hon går in i en kontakt (dialog) med omvärlden, 
menar Hostrup (2002). I denna kontakt är människan vaken för vad och hur; 
en ”awarenessprocess”.  Denna process är en funktion av sinnesintryck, 
känslor, tankar, erfarenheter och handlingar. En vardandefunktion där självet 
både visar sig och utvecklas. 

En förutsättning för relationella möten, är öppna människor, skriver von 
Wright (2000). Konstitueringen av självet går via lärdom om sig själv genom 
förståelse av andra människors uppfattning. Deras uppfattning blir en aspekt 
av självet, som Mead (1976) kallar Me (mig). En annan aspekt av självet är I 
(jag). I är den subjektiva, mer oförutsägbara delen, som till och med kan 
överraska den egna personen. I kan plötsligt sätta sig upp mot Me och tillåta 
människan att göra något som vare sig hon eller samhället hade förväntat sig 
av henne.  

Relationen mellan I och Me är alltså viktig. Den kan visa två olika 
aspekter av självet på två olika ontologiska nivåer; det vill säga att en 
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människa kan ha samtal med mig själv, om mig själv, eller samtal med andra 
om deras uppfattning om henne. Samtalet mellan I och Me ger en relationell 
infallsvinkel på självet (medvetandet) där människan kan förhålla sig; till 
mig själv och förhålla sig till sin relation till andra.  

Den modersidentitet som mamman ska införliva, kan ses som en 
förhandling mellan det socialt skapade självet, Me, och det mer spontana 
(oreflekterade) I. Det beskriver också varför vi kan ha flera identiteter på 
samma gång, exempelvis som mamma, kollega, fru. Samtidigt visas att 
identitet inte är något statiskt. Det finns med andra ord en tilltro till 
individens kapacitet och möjlighet genom den ständigt pågående och 
ömsesidiga interaktionen med den signifikanta andra, som påverkar och 
förändrar dem båda (Bron och Lönnheden 2005). 

De av mina handlingar som påverkar andra, kommer också att påverka 
mig själv. Jag blir till den jag är i mötet med andra. Dessutom står min 
autonomi i relation till de människor och de sammanhang, där jag befinner 
mig. Vi får således ett relationellt perspektiv genom en förskjutning från det 
slutna, vårt egna inre till det öppnare, det som sker mellan människor, alltså i 
det sociala, det gemensamma och det intersubjektiva (von Wright 2000). 

Med hjälp av teorin om symbolisk interaktionism kan lärande betraktas 
som en social process, där vi skapar kunskap tillsammans och är beroende av 
andra (intersubjektivt). Självet, vårt medvetande, förändras också genom 
interaktion med omvärlden.  

Samspelet mellan barnmorskan och mamman synes därför betydelsefullt. 

Tidigare forskning 
Det finns generellt mycket forskning om amning. Trots att kunskaperna runt 
amning ökat, är amningen i Sverige på nedåtgående (Socialstyrelsen 2008). 
McInnes och Chambers (2008) har gjort en syntes (review artikel) av 
kvalitativa studier om mödrars upplevelser och uppfattningar om 
amningskonsultationer. I denna översyn inkluderades engelskspråkiga 
studier i västorienterade länder mellan 1990 och 2007. Sammantaget 
bedömdes 47 artiklar och av dessa var det 15 artiklar som beskrev mammans 
upplevelser av amningsstöd under barnsängstiden. En av de viktigaste 
parametrarna, för upplevelsen av en bra amningskonsultation, var en god 
relation med den professionella vårdpersonalen. En stödjande person 
uppfattades också som sympatisk, icke dömande, lugn och förstående. 
Flertalet studier, anger författarna, beskrev dock en negativ upplevelse hos 
mamman, relaterat till att vårdpersonal uppfattades som auktoritära och 
misstrodde henne om sin förmåga. Mödrar beskrev också att de fick 
motsägelsefulla råd; vilket kunde tyda på att personalen inte hade en 
gemensam vårdfilosofi eller åtminstone svårt att kommunicera med 
varandra. 

En svensk studie, gjord utifrån symbolisk interaktionism (Fägerstöm, 
Timpka, Ek 2003), försökte ta reda på mödrars upplevelser av möten med 
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BVC- sköterskor, för hjälp med att komma in i mammarollen. I en tredjedel 
av mötena var mödrarna missnöjda. Det berodde oftast på en upplevelse av 
dåligt stöd; som antogs bero på att sköterskorna inte hade förmåga att tolka 
mödrarna korrekt. Det i sin tur, hade ofta att göra med för snävt tilltagen tid, 
för att se och sätta sig in i den unika individens förutsättningar och problem. 

Ytterligare en svensk studie (Jansson, Sivberg, Larsson, Udén 2002) 
beskriver, att mödrar är nöjdare med amningsrådgivning som sker i samband 
med hembesök, än på BVC. Vid hembesöken, upplevde mödrarna att de 
kunde ställa frågor i lugn och ro och att sköterskan tog mer tid i anspråk. 

Att bli förälder kan utlösa en krisreaktion (Cullberg 1976; Erikson 1993; 
Hwang 1999; Wickberg 2005). En mamma som har svårt att tillfredsställa 
sitt nyfödda barn kan lätt hamna i en upplevd kris (Wickberg och Wang 
2001). Att amningen kan var orsaken till en sådan krisreaktion finns inte 
explicitgjort. Däremot skriver Labbok (2008) att inte kunna nära sitt barn 
kan utlösa känslor av skuld och skam.  

Att mödrar ser på amning och moderskap som sammanhängande och 
oskiljaktiga, där en misslyckad amning påverkar moderskapet negativt och 
vise versa, har också framkommit i studier (Palmér 2005; Larsen, Hall, 
Aagard 2008). Dessutom beskriver Hillervik – Lindqvist (1991,1992), att 
mödrar kan ha tillfälliga mjölkkriser. Att sådana huvudsakligen beror på en 
emotionell obalans hos modern. Ofta utlösta av stress och oro. 

 

Pedagogiska aspekter på möten: Barnmorska ˗ mamma 
Ett relationellt förhållningssätt förutsätter öppna människor som är villiga att 
ta in den andres perspektiv. I det pedagogiska mötet är det inte säkert att 
detta ska gälla för samtliga frågor, anser jag. Denna min hållning ska jag 
försöka belysa med hjälp av Nyström24 (2005). Hon menar att i 
mellanmänsklig förståelse finns tre hierarkiska nivåer av hur vi upplever den 
andre. På den första nivån, som utgår från en indirekt sekundär erfarenhet, 
söker vi det typiska, det regelbundna och förutsägbara. Vi baserar våra 
antaganden om den andre på vår erfarenhet eller med hjälp av vår generella 
människokännedom. På den andra nivån erkänner vi den andre som en 
person men förståelsen har en distanserad och reflektiv prägel. Man kan lätt 
tro sig veta mer om den andre än vad denna vet om sig själv. Den tredje 
nivån, vilken är den högsta nivån av erfarenhet, kännetecknas av att vi möter 
den andre som ett subjekt med likvärdig status; ens fördom riskerar att 
prövas. 

Den sista nivån stämmer väl med vad jag tidigare beskrivit som ett 
relationellt möte. Hur vi förstår har också med fyra grundbegrepp att göra, 
skriver Nyström (2005). Dessa är öppenhet inför det tolkade, det tolkades 
                                                 
24 Nyström har tagit hjälp av Gadamers filosofi 
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auktoritet och vikten av både konsistens och fullkomlighet. Sedan tittar hon 
på det pedagogiska mötet, som är ojämlikt ur vissa aspekter. Hon menar 
(överflyttat till mitt verksamhetsfält) att mamman bör i sitt sökande efter en 
ny förståelse om hur amning kan utföras få konferera med någon som är fast 
övertygad om hur detta ska gå till. 

Genom att pröva sin erfarenhet gentemot barnmorskan kan mamman få en 
ny bild, en ny förståelse av amningen. Trots att mamman kan ha ambivalenta 
känslor, kan hon genom att vara öppen omvärdera sin förståelse i skenet av 
en ny. Hon erkänner då den tolkades auktoritet. I omvärderingen till en ny, 
annorlunda förståelse finns frågor som: – Litar jag på ledaren? Klarar jag av 
det här? Kan detta hjälpa mig vidare? 

Barnmorskan är i det här läget inte villig att öppna för en omvärdering 
utan övertygad om att hennes erfarenhet kan hjälpa mamman vidare. Hennes 
sätt att möta mamman tillhör den första nivån: erfarenheten och 
människokännedomen. Gadamer (2000) betraktar detta som ett 
instrumentellt sätt att möta den andre. Vi kan säga, att mamman får träffa en 
medvetet uppbyggd förståelse, där barnmorskan nekar att låta sig påverkas 
av mamman i frågor om själva amningskunskapen men kan i andra 
sammanhang vara öppen för en annan hierarkisk förståelsenivå. 

Relationen tyder med andra ord på ojämlikhet och kan uppfattas som 
präglad av olika maktförhållanden. I teorin om symbolisk interaktionism är 
den intersubjektiva förhandlingen viktig för att nå fram till ny förståelse. Det 
innebär, att både barnmorska och mamma behöver tolka och förstå den 
andres utgångspunkt för att kunna resonera sig fram till vad som är 
meningsfullt i det aktuella läget. Buber (1994) menar också, att subjekt 
aldrig kan värderas och att vi har ett gemensamt ansvar som relationella 
varelser; vi blir till och existerar genom relationen och är på så sätt alltid 
jämlika trots vår olikhet. Vi kan inte, säger Buber, tala meningsfullt om 
olikhet utan att förutsätta jämlikhet (Israel 1992). 

Även Ricoeur (1994) anser, att vi är ansvariga för våra handlingar som 
ytterst vilar på ett etiskt ställningstagande av det goda i livet. Om jag tar 
ansvar kan jag också vara pålitlig, och det är jag då jag har ett igenkännande 
av mig själv i andra och i världen. Så som jag ser på andra kommer andra att 
se på mig. Vår autonomi skapas i relation till den andre. Vi kan alltså inte 
vara autonoma utan att samtidigt vara beroende.  

Nyström (2005) framhåller att hjälpare i vissa frågor måste visa en lägre 
grad av öppenhet. Så är till exempel en korrekt amningsinformation 
omgärdad av vissa grundprinciper och vårdpersonal ska delge väntande eller 
nyblivna mödrar amningens hälsofördelar (Socialstyrelsen 1983/2008). 

Marton och Booth (2000) har gett pedagogiken som praktik följande 
definition: 

”Pedagogik är den mänskliga rasens mest utmärkande drag, och då används 
pedagogik i bemärkelsen att en av släktets medlemmar intar den andres 
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perspektiv och genomför handlingar med ett enda syfte, att få en annan 
medlem av släktet att lära.” (2000: 253). 

Att kunna ta den andres perspektiv, det vill säga att kunna använda sig av sin 
empati för att sätta sig in i och förstå vad det är den andre förstår, visar sig 
vara väsentligt för en handledare. Men inte enbart, det viktiga är att vara en 
förebild, att fortsätta det intersubjektiva konstituerandet (von Wright 2000), 
vilket innebär att en pendling måste ske mellan patientens perspektiv och 
barnmorskans. 

Ricoeur , som ofta ställer motsatser mot varandra, menar att hans syn på 
människan som en kommunikativ varelse också förutsätter en dialektik 
mellan aktivitet och receptivitet, liksom en dialektik mellan centrering och 
decentrering av subjektet (Kristensson Uggla 2002).  

Det pedagogiska mötet omfattar således både en differentierad relation, 
där barnmorskan står mot mamman, och en integrerad helhet, där 
barnmorskan utgör en helhet tillsammans med mamman. Det relationella 
perspektivet sätter relationen i centrum, och relationen förutsätter en gräns 
som förbinder, t.ex. frågan vi ska diskutera. Den åtskiljande gränsen är 
positionen i figurationen. Barnmorskan är med mamman då hon lyssnar och 
mot då hon tar ny sats i kommunikationen, anteciperar. Mamman gör på 
samma sätt. 

 Om jag ska ”bli till” i mötet så handlar det också om att kontakten bygger 
på äkthet eller autenticitet (Barber 2002). I en äkta kontakt välkomnar 
parterna den animering och spänning som kommer av att man också delger 
varandra sina motsättningar (Perls, Hefferline, Goodman 1980).  

Att vara i kontakt med omvärlden innefattar en gräns: – Vad är jag? Vad 
är inte jag? Vad vet jag redan? Vad vet jag inte? Hur förstår jag? Utan denna 
gränsupplevelse, denna känsla av förekomsten av någonting annat, uppstår 
ingen energi; ivern att utforska uteblir (Latner 1992). Kontakt kan bara ske 
mellan två separata entiteter, t.ex. mellan två olika människor. Kontakt 
uppstår då jag upplever ”mig” i relation till vad som inte är jag, det 
inkluderar inte bara en känsla av mig själv utan också av den andre/det andra 
(Hostrup 2002).  

Barnmorskan försöker, utan egna värderingar och omdömen, att sätta sig 
in i mammans situation för att förstå vem hon kan vara. Det erbjuder 
perspektivväxling och rollbyten. De möter varandra som en konkret annan, 
som ger utrymme för delaktighet. Båda förändras. Barnmorskan frågar: ”Hur 
gör du? Hur uppfattar du? Hur förstår du”? Intersubjektivitetens utmaning är 
att hålla kommunikationen öppen. Vi kan sedan ställa den pragmatiska 
frågan; – Hur blev det? (von Wright 2000). 
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Alla möten är inte lika viktiga 
Beroende på sammanhangets och interaktionens kvalitet blir den sociala 
interaktionen mer eller mindre betydelsefull för deltagarna, som kan vara 
aktivt rekonstruktiva, dvs. förkasta eller ta till sig olika handlingar. 
Intersubjektiviteten omfattar den gemensamma världen, där olika individer 
ingår. Intersubjektivitet handlar inte om en total enighet utan innefattar alltid 
mångfald. Mening är inget som uppstår isolerat i den enskildes medvetande 
utan som en reaktion av kommunikationsprocessen (Mead 1976). 

En humanvetenskaplig ansats 
Då syftet med avhandlingen är att vinna ökad förståelse om hur mödrar 
upplever sin situation, sig själva och bemötandet i amningskonsultationen, så 
har jag valt att använda en humanvetenskaplig ansats, där målet kan sägas 
vara att bättre förstå vissa aspekter av den värld vi lever i, livsvärlden. 

Husserl (1859 -1938) lade grunden för en vetenskaplighet som ville 
undersöka upplevelserna i den levda verkligheten. Livsvärlden upplevs alltid 
i förhållande till ett subjekt och innehåller erfarenheter med speciell mening 
(Bengtsson 2005). 

Både fenomenologi och hermeneutik studerar livsvärldsperspektivet. 
Fenomenologin har en mer beskrivande ansats och vill finna fenomenets 
gemensamma kärnväsen. Hermeneutiken anger vår förförståelse, vår historia 
och kultur samt vår tolkande förmåga, som viktiga förutsättningar för 
förståelse av varandet i världen (Dahlberg, Drew, Nyström 2001). Den ger 
därigenom en mer tolkande ansats. Vägen till förståelse går genom att 
synliggöra, reflektera över och utmana den egna förförståelsen i mötet med 
det uttolkade (Gadamer 1997).  

Kvalitativ forskning skall vara ”poängrik” (Alvesson och Sköldberg 
1994). Forskningsfrågan skall styra metoden. 

”Poängrik forskning återfinns således i spänningsfältet mellan habil empirisk 
kontakt, redovisade primärtolkningar (data), fantasirik och förhållandevis fri 
hantering av dessa samt en väl avvägd kombination av djup och bredd i 
tolkningsrepertoaren”(a. a. 1994:359). 

Jag har valt en tolkande ansats: hermeneutik25. För att förstå på ett 
annorlunda eller bättre sätt, krävs att vara öppen för de intervjuades 

                                                 
25 Hermeneutik (från grekiska hermeneuein, tolka), förståelselära; var från början en metod 
för tolkning av bibeltexter. Traditionen har utvecklats i flera steg; från att försöka förstå 
författare bakom texter till att förstå textens möjligheter ”framför” texten. Med hjälp av bl.a. 
Heidegger, senare Gadamer och Ricoeur har traditionen utvecklats till en filosofi, som betonar 
att allt vårt vetande bygger på förståelse, utformad som en tolkning av det vi känner till. Häri 
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perspektiv. Detta kan vara skilt från mitt eget. Gadamer (1997) benämner 
tillvägagångssättet som att våga sätta sin förförståelse på spel. Hermeneutik 
är en framträdande forskningstradition och grunden inom hermeneutik är att 
försöka förstå vår gemensamma livsvärld på ett djupare eller bättre sätt 
genom att tolka andra människors yttranden eller ageranden. Hermeneutik 
kan således betraktas som en holistisk ansats då man försöker se en helhet 
och inte fokusera bara på en del. Hermeneutik är i sig självt en filosofi och 
på så vis också en teoretisk utgångspunkt.  

I tolkningsarbetet har jag använt mig av den hermeneutiska filosofin om 
människors varande i världen, det vill säga att vår historia, vår kultur och 
våra erfarenheter kommer att spegla hur vi uppfattar och förstår den värld vi 
lever i. Under tolkningsarbetes gång har jag också sökt modeller som kunnat 
hjälpa mig att förstå och konkretisera vad jag funnit på ett för mig begripligt 
sätt. 

Tillvägagångssätt 

Redovisade data 
I Videofilmade amningskonsultationer/amningsmöten, 19 stycken. 

I dessa möten träffar en nybliven mamma en barnmorska, som 
hon inte tidigare träffat. Anledningen till mötet är att mamman 
bett om hjälp med sin amning, vilket barnmorskan fått vetskap 
om i antingen överrapporteringen mellan barnmorskorna eller 
genom att mamman fått en bokad tid på mottagningen. Fem 
barnmorskor26 filmas under vardera tre eller fyra konsultationer 
med olika mödrar. 

II Uppföljande djupintervjuer med 14 mödrar, ca tre månader efter 
att de videofilmats, om deras upplevelser av dels det filmade 
mötet, dels andra vårdmöten runt deras amning. De har också fått 
berätta om hur de upplevt sin situation och vilken betydelse 
amningen har haft under tidsperioden. 

Urval av barnmorskor 
Så fort jag hade fått etiskt tillstånd för den här studien, gick jag till ett 
sjukhus, där jag själv inte är verksam, och bad om klinikchefens medgivande 

                                                                                                                   
ingår förståelsen av ändamålet med en handling och meningen bakom den. Denna förståelse 
vill jag presentera för läsaren genom att göra min undersökning transparant. 
26 Jag gjorde en uppföljande intervju med varje barnmorska, i direkt anslutning till 
videoinspelningen, om hennes upplevelser av mötet. med hjälp av ett semistrukturerat 
intervjuformulär. Dessa data redovisas inte.  
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att få samla in det empiriska materialet. Jag besökte två olika avdelningar 
och berättade på deras personalmöten om min avsikt att försöka förstå vad 
som kunde vara betydelsefullt i mötet mellan barnmorska och mamma, då 
mamman ber om hjälp med sin amning. I presentationen tog jag som 
utgångspunkt att mödrar ofta uppger, att de får olika råd, och att också några 
mödrar sagt, att deras amningsförmåga varierat med skiftande personalskift. 
Ett påstående som jag uppfattade att många i personalgruppen kände igen. 
Jag var också noga med att tala om att min avsikt inte var att bedöma 
barnmorskornas amningsråd som bra eller dåliga, rätt eller fel. Min avsikt 
var att försöka förstå vad som uppfattades som viktigt i kontakten mellan de 
båda, hur själva förhållningssättet kanske kunde leda till olika upplevelser 
hos mamman, men även ta reda på hur barnmorskan upplevde mötet med 
mamman. 

Vidare presenterade jag det tänkta upplägget för studien, vilket innebar att 
jag önskade följa fyra till fem frivilliga barnmorskor och videofilma deras 
möten med mödrar, som bett om hjälp med sin amning, och att därefter 
intervjua dem. 

Barnmorskorna fick själva anmäla sitt intresse av att delta i 
forskningsprojektet direkt till mig. Ett par dagar efter de båda 
presentationerna hörde den första barnmorskan av sig, och jag började 
videofilma henne tillsammans med olika mödrar. Fler barnmorskor anmälde 
sitt intresse, då jag fanns på avdelningen och filmade. Då jag hade fått ihop 
fem stycken frivilliga, lät jag meddela att jag inte var i behov av fler. 
Samtliga barnmorskor, som anslöt sig som frivilliga i projektet, hade lång 
erfarenhet och alla hade dessutom arbetat mer än fem år med postpartum-, 
det vill säga BB-vård. 

Jag kom att filma fyra av de fem barnmorskorna vid vardera fyra 
amningskonsultationer. Den femte barnmorskan filmade jag vid tre tillfällen. 

Urval av mödrar 
Inkluderingen av mödrar i studien gick till på följande vis. Jag kom till 
avdelningen samtidigt med att någon av de barnmorskor, som anmält sig 
som frivilliga, skulle påbörja ett arbetspass. Under överlämningen eller 
rapporteringen av patienter mellan barnmorskorna fick vi veta om någon 
mamma bett om amningshjälp. Om det visade sig att barnmorskan inte 
träffat patienten vid tidigare tillfälle, så blev mamman tillfrågad om 
deltagande. En tidigare bekantskap skulle kunna utgöra en gemensam 
referensram, som kunde vara svår att upptäcka i deras samtal, men kanske 
skulle påverka vad som skedde vid mötet. 

I förutsättningarna ingick också, att mamman inte var för medtagen eller 
svårt sjuk efter förlossningen, och att hon fött ett barn som mådde bra och 
kunde vistas hos henne. Vidare att hon behärskade det svenska språket. Det 
skulle också ha varit mamman som bett om hjälp, d.v.s. att det var mamman, 
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och inte barnmorskan under tidigare pass, som ansåg att amningshjälp 
behövdes. Mamman skulle också ha uttalat en önskan om att vilja amma. 

Jag sökte upp mamman och frågade om hon kunde tänka sig att medverka 
i studien. Jag delgav henne syftet med studien och berättade att deltagandet 
var helt frivilligt samt att det inte påverkade hennes vård om hon sa nej. Hon 
fick också veta att hon hade rätt att avbryta sitt deltagande när som helst. 
Hon erhöll dessutom skriftlig information om projektet. 

Mödrar som lämnat BB-avdelningen men som bett att få komma tillbaka 
för en amningskonsultation tillfrågades också om deltagande. De fick då 
information om projektet och valmöjlighet att tacka ja eller nej till 
deltagande strax före det tidsbokade mötet. 

Samtliga mödrar som var kvar på avdelningen och tillfrågades om 
deltagande ställde sig positiva till att delta medan några som kom hemifrån 
avböjde, ofta med motiveringen att de inte var beredda på att bli filmade. 

Då mödrarna tillfrågades så nära inpå själva amningsmötet och ofta i en 
stämning av oro, var jag noga med att följa upp hur det kändes att delta i 
projektet också efter det att videofilmningen var gjord och frågade återigen 
om de ville fortsätta att delta, vilket alla vid den här tidpunkten sa sig vilja. 

Mamman önskade jag återse för en intervju längre fram, då hon fått 
distans till det hon upplevt. Jag ville att mamman skulle känna sig fri i 
förhållande till sjukvården och därmed lättare kunna uttrycka vad hon kände. 
Min tanke var också, att jag inte ville störa under barnsängstiden27 , en tid 
som för de flesta innebär en stor omställning i tillvaron (se t.ex. Borelius 
2000) och därför bestämde jag mig för att vänta med den uppföljande 
intervjun med modern till dess barnet var cirka tre månader gammalt. 

Tre månader efter filmningen tog jag alltså kontakt med mödrarna för en 
intervju. Vid denna tidpunkt hade en av de fem barnmorskorna av personliga 
skäl avböjt fortsatt deltagande. Jag beslöt då att inte heller intervjua 
mödrarna som hon träffat. Detta meddelades mödrarna per telefon. Av de 
resterande sexton kvinnorna kunde jag trots upprepade försök inte komma i 
kontakt med en av dem. Ytterligare en mamma tackade nej till fortsatt 
deltagande med motiveringen att hennes barn inte mådde bra. Jag erhöll 
alltså fjorton intervjuer. Alla mammor fick välja om de ville komma till 
sjukhuset för intervju eller om de hellre ville att jag besökte dem i hemmet. 
Samtliga intervjuer ägde rum hemma hos mödrarna. 

Gruppen av mödrar; var alla mellan 24 och 35 år gamla och alla 
sammanboende med barnets far. Gruppen bestod av sju omföderskor och 12 
förstföderskor. Tio bodde i lägenhet och nio i villa. Ingen av dem rökte. 

Det slutliga empiriska materialet består av: 

                                                 
27 Barnsängstiden eller puerperiet kallas de första sex till åtta veckorna efter förlossningen. 
Under denna tid sker en läkningsprocess av livmodern och en långsam återställning av flera 
organ i kroppen som varit påverkade under graviditeten. 
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19 videofilmer, i varierande längd mellan 40 och 75 minuter 
14 bandinspelade djupintervjuer med mödrar ca tre månader efter 
amningskonsultationen, i varierande längd mellan 45 och 90 minuter. 

Följande mödrar, alla med fingerade namn ingår i studien: 
 

Tabell 3:1: Deltagande mödrar och hur de ammar 
Para Fingerat namn Amning vid intervjun
1 först Anki Ammar fullt
2 först Nilla Delamning
3 först Diddi Ersättning
4 om-föd Karin◦ Ammar fullt◦
5 först Tina Ammar fullt
6 först Lillan Ersättning
7 om-föd Li Ammar fullt
8 först Meta Delamning
9 om-föd Minna Delamning
10 först Nova Ersättning
11 om-föd Pam Delamning
12 först Mia◦ Ammar fullt◦
13 om-föd Cocco Ersättning
14 först Stina Delamning
15 om-föd Malin -
16 först Penny -
Först = förstföderska, om-föd = omföderska, delamning = en mix mellan amning och 
ersättning och mängden amning kan variera stort mellan olika individer, ◦ = betecknar att 
mamman enbart ammat under hela perioden övriga som ammar fullt har tidigare delammat. 

Forskarens roll vid datainsamlingen 
Under själva videoinspelningen valde jag att inte närvara. Som fältforskare 
och filmare har man i princip två vägar att gå, antingen ägnar man mycket 
tid tillsammans med informanterna så man blir en naturlig del av deras 
vardag, (se exempelvis Corsaro 1981) eller också väljer man en strategi där 
man försöker påverka (synas) så lite som möjligt. Det är dock viktigt att 
förstå att det inte finns något sätt som är fritt från påverkan (Garpelin 1997). 
Då jag själv arbetar med amningsfrågor, var jag rädd för att min närvaro 
skulle kunna hämma, speciellt barnmorskorna i deras yrkesutövning, 
ytterligare mer, än om jag bara satte in en videokamera på stativ. Jag valde 
därför det senare alternativet. En kamera kan också vara svår att koppla bort 
och kan leda till ett så ”korrekt” bemötande och uppförande som möjligt. 

I intervjuerna med mödrarna några månader efter att de videofilmats så 
visste jag inte vad det var, jag letade efter. Jag ville ringa in området: – Hur 
upplevde hon tillvaron som nybliven mor då amningen inte fungerade? Hur 
mycket hade det upptagit hennes tankar?  Hur såg hennes vardag ut? 
Dessutom undrade jag hur hon upplevt den hjälp och det stöd hon fått av 
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barnmorskorna i vården, inte bara under själva filminspelningen utan också 
senare? Hur hade pappans roll/stöd varit under den första tiden? Kunde han 
förstå och stödja amningsprocessen? Naturligtvis var jag också intresserad 
av hur amningen avlöpt sedan hon videofilmats. 

Vid intervjutillfället började mamman och jag med att titta på videon. En 
del av mammorna valde att titta på videon under tystnad utan att 
kommentera vad de såg, medan andra kommenterade vad de såg. Själva 
intervjun som jag spelade in på ljudband började efter videotittandet. Om 
mödrarna gett kommentarer under själva videotittandet, noterade jag dessa 
på ett papper för att sedan kunna utforska och fråga vidare under den 
bandade intervjun. 

Videofilmen användes som en sorts avstamp (”Stimulated recall”) och 
förde också känslomässigt tillbaka mödrarna i det stämningsläge, som fanns 
runt dem under den första tiden som mor. Varje intervju började med att jag 
frågade vad det väckte för tankar och känslor att se på filmen. Därifrån 
utforskade vi tillsammans hennes upplevelser som nybliven mor fram till hur 
det såg ut vid intervjutillfället. Många gånger gjorde mamman jämförelser 
mellan det som hände på filmen och andra möten hon upplevt senare i 
vården. 

Vid en kvalitativ forskningsintervju är det meningen att den intervjuades 
livsvärld ska framträda. Syftet är att beskriva och förstå de centrala teman, 
som den intervjuade upplever och förhåller sig till. En kvalitativ 
forskningsintervju ska därför vara ämnesorienterad, och riktningen ska ges 
med hjälp av övergripande frågor (Kvale 1997). 

Man kan beteckna den intervjun som jag hade med mödrarna som ett 
Sam-Tal (vilket framgår tydligt i det engelska uttrycket Inter – View). 
Inledningen handlade om och fördjupade de aspekter som mamman spontant 
lyfte fram efter att vi tillsammans sett videon. Sam-talen kom därför att bli 
ganska olika till struktur och innehåll. Trots att intervjun fördes som ett 
samtal var fokus inriktat på mammans livsvärld, det vill säga hennes 
förståelse och upplevelse av den gemensamma värld, vi delar. Min uppgift 
var att se till att samtalet behöll fokus på de övergripande ämnen, jag avsåg 
att undersöka och fördjupa. 

I den kvalitativa forskningen använder forskaren sig själv som sitt främsta 
redskap, (Kvale 1997; Lantz 1993), och det skulle vara naivt att tro att det 
inte påverkar resultatet.  Intervjuare gör hela tiden olika val och bestämmer 
vad som skall släppas respektive fördjupas. Tolkning är alltid en subjektiv 
akt och utgår från en viss aspekt. Då forskaren förstår att tolkningen utgår 
från forskarens egna, tidigare erfarenheter och att den kan göras ur många 
olika synvinklar blir risken mindre för ett godtyckligt och eller fördomsfullt 
resultat (Ihde 2001; Ödman 2007). Forskaren bör ha en förståelse av de 
fenomen som ska undersökas, vilket utgör en del av hantverksskickligheten, 
samtidigt som det handlar om att stanna upp och be om beskrivningar och 
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förtydliganden som kan validera vad respondenten menar (Kvale 1997). Det 
handlar inte bara om att samla in uttalanden från olika personer. 

”Intervjuarens frågor leder fram till de aspekter av ämnet som den intervjuade 
kommer att uppmärksamma och hans aktiva lyssnande till och uppföljning av 
svaren bestämmer delvis samtalets förlopp” (Kvale, 1997:167) 

Att uppmuntra berättandet innebär ofta att man stödjer en reflekterande 
process hos respondenten i syfte att förstå både sig själv och andra och våra 
inbördes relationer (Heyman, 1995). Som forskare blir min roll att styra 
intervjun till intressanta teman men inte till bestämda uppfattningar om 
dessa. Det centrala är att få nyanserade beskrivningar av mångfalden. Det 
blir en fråga om att balansera mellan styrning och öppenhet (Schuster, 2006). 
Intervjusituationen är en stund då bådas uppmärksamheter fokuseras på att 
fördjupa och förstå respondentens livsvärld. 

Att vi påverkar och påverkas av varandra även i forskningsintervjuer blev 
tydligt för mig, då jag senare lyssnade på intervjuerna. Ibland undrade jag 
varför jag inte följt upp vissa trådar. Anledningen kan ha varit att min 
förförståelse spelade mig spratt på så sätt, att jag trodde mig ha förstått, vad 
mamman menade, men senare såg, att det saknades belägg för det. Det kan 
också ha berott på att jag tyckte mig ha förstått, att mamman inte visste eller 
inte ville berätta. Andersen (2003) menar att om man ställer alltför ovanliga 
frågor, i betydelsen att man kan komma att reflektera över något på ett allt 
för främmande eller annorlunda sätt, finns en risk att den intervjuade stänger 
sig ute för att inte bli påverkad. 

I intervjuerna försökte jag bevara den intervjuades integritet. Istället 
kunde ett och samma tema komma tillbaka i olika skepnader ett antal gånger. 

För mödrarna presenterade jag mig enbart som forskare och ingen av dem 
ställde heller några frågor om min yrkesbakgrund. 

Från tal till text 
Det vanligaste sättet att göra intervjuer tillgängliga för tolkning är att spela 
in dem på ljudband och sedan skriva ut dem, vilket jag också har gjort. Att 
skriva ut intervjuerna är inte helt enkelt; talet flyter ihop och det kan vara 
svårt att uppfatta var den ena meningen börjar och den andra slutar. Det 
talade språket är också i mångt och mycket olikt det skrivna. I det skrivna 
språket försvinner också rörelser, tonfall, mimik och gester som vi naturligt 
läser in och tolkar då vi talar med någon. 

Då jag skrev ut ljudbanden försökte jag lägga mig vinn om att skriva ner 
både den ordföljd och dialektala särart som mamman använde i sitt talade 
språk. Genom att lyssna på banden många gånger försökte jag också få både 
punkt och komma på rätt ställe, det vill säga där pauseringar skedde. 
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”Utskrifter är inte kopior eller representationer av någon ursprunglig 
verklighet, de är tolkade konstruktioner som fungerar som användbara 
verktyg för givna syften” (Kvale, 1997:152). 

Utskrifterna kan ses som en översättning från ett språk till ett annat. De blir 
dekontextualiserade på så sätt att de förlorar sin inramning av gester, mimik, 
tystnad och annat som förekommer i ett samtal. 

Det sätt som jag valt att transkribera mina intervjuer på påverkar mitt sätt 
att se på berättelserna och det är av den anledningen som jag försökt fånga så 
hög grad av autenticitet som möjligt.  

I den hermeneutiska tolkningen spelar språket en central roll. Ord kan 
betyda olika saker i olika sammanhang men också få olika innebörd 
beroende på hur de används (jmf Gee, 1996:66-89).  När man som forskare 
läser, lyssnar och skriver så kan meningar plötsligt framträda genom att 
texten levt sig in i mig (Ödman, 1997). Det kan därför vara en poäng att man 
som forskare själv transkriberar och redigerar sitt material (Guvå och 
Hylander, 2003; Kvale, 1997; Ödman, 1997), vilket jag gjorde. 

Informanterna har inte fått ta del av de utskrivna texterna utan jag har fört 
dialogen vidare genom en fördjupad och tolkande analys av dem. I det talade 
språket finns mycket som vi lärt oss bortse från när vi lyssnar eftersom vi är 
fokuserade på meningsinnehållet. Alla de små extra orden i det talade 
språket finns kvar i utskrifterna. Det kan kanske göra att en intervjuad 
uppfattar sig som mindre begåvad vid läsningen av det sagda. Det skrivna 
språket är betydligt mer distinkt. Samtidigt saknar det skrivna ordet den 
inramande kontexten, vilket gör att man kan uppfatta skriften annorlunda 
från en tid till en annan (Ricoeur 1988).  

De intervjuutdrag, som valts ut för att tjänstgöra som både belysande och 
stödjande för de framväxande tolkningarna, har dock grammatiskt 
korrigerats till att bli något mer läsvänliga, samtidigt som jag försökt behålla 
det talade språkets ordföljd. Både Ödman (2007) och Kvale (1997) hävdar 
att man bör rensa i sina utskrifter, så de närmar sig det skrivna språket på ett 
sådant sätt som om det sagda hade upplevts i skrift. 

Videobaserade observationer 
Att göra videobaserade observationer ger möjlighet till ytterst detaljerade 
registreringar av mänskligt beteende och handlande av i synnerhet det 
mellanmänskliga beteendet (Ahlström, 2000). Video ger därför möjlighet till 
mer avancerade beskrivningar än vad direktobservationer gör. Videon gör 
det möjligt att se mera, att bli uppmärksam på små skeenden. På så vis är 
videon ett kraftfullt instrument. Vare sig forskaren eller den inspelade vet 
från början vad som kan komma att uppmärksammas; beteenden som vare 
sig forskaren eller den inspelade kände till kan bli synliggjorda (Preisler, 
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1990). I samspelssituationer kan man se mönster framträda som de inspelade 
personerna inte själva visste om. 

Lomax (1998) skriver, att videogenerade data är en utomordentlig källa så 
länge man kan tillskriva den en sanningsenlig process av vad som verkligen 
sker i förhållande till det ämne man vill undersöka. Frågan är om vi kan 
fånga naturalistiska scener med hjälp av videokamera. Frågor man behöver 
ställa sig är: ”Hur skär bilden av sammanhanget? Hur påverkas deltagarna av 
att videofilmas”? Som forskare står man inte utanför, utan både påverkar och 
påverkas av all mänsklig interaktion före, under och efter inspelningarna. 
Häggblom, Melander, Sahlström (2003) påpekar speciellt, att kameran inte 
ser allt utan betydelsefulla aktiviteter kan ske utanför bilden.  

Vad vi ser på filmen beror på med vilka glasögon vi tittar, vilket 
tydliggjordes under en konferens med namnet ”Ways of seeing” (1989). 
Syftet med konferensen var att diskutera hur vi påverkas av de teorier som vi 
omfattas av. Fyra kliniskt verksamma psykologer med olika teoretiska 
hemvister fick uttala sig om ett hopklippt videomaterial av en mamma och 
hennes barn i olika samspelssituationer under barnets första år. Det visade 
sig att det var förhållandevis lätt att tolka in saker utifrån sina egna 
existerande teorier men betydligt svårare att se skeendena på nya och 
reflekterande sätt. Samtliga psykologer ansåg också att videon väckte 
känslor och därigenom påverkar oss i vårt seende då vi betraktar en bild.  

Istället för att argumentera om videon har varit distraherande på beteendet 
eller om deltagarna har kunnat bortse från inspelningsapparaturen, är det 
viktigare att göra fortlöpande reflekterande analyser av hela 
undersökningsprocessen. Först då kan man få en djupare förståelse av 
skeendet och beteendet man studerar, menar Lomax och skriver: 

”We accept also that video methods, far from being a means of naturally 
reproduction of social activity, create and define the event and are therefore 
fundamentally part of knowledge production…..the video camera is the 
research instrument par excellence, providing as it does an exclusive means 
of reflexively exploring the socially constitutive nature of the research 
process” (1998:28). 

Människor organiserar sina budskap och sitt innehåll så det blir meningsfulla 
enheter (Pomeranz och Fehr 1997). Budskapen kan bara förstås mot 
bakgrund av de händelser som omger dem och bör därför alltid tolkas i 
förhållande till kontexten. Samma mening kan betyda helt olika saker i olika 
kontext (Corsaro 1981).  Corsaro säger vidare, att då man ska studera sociala 
fenomen i fältet måste forskaren lägga ner mycket tid på att försiktigt närma 
sig dessa så att han kan få förtroenden och på så sätt bättre förstå meningen 
med olika händelser.  

Detta kan man säga att jag har gratis. Samtidigt är det detta som gjort mig 
nyfiken på att studera händelser som man inte så lätt kan lägga märke till i 
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vardagsarbetet. Handlingar, kräver ofta att man kan distansera sig för att 
bättre kunna urskilja vad som sker. Videon ger möjlighet att gå tillbaka till 
händelsen, gång på gång, allteftersom tolkningarna växer fram (Pomerans 
och Fehr 1997, Schegloff 1996). 

Från video till text 
Vid videoinspelningar av olika sociala aktiviteter brukar man spela in långt 
många fler timmar än vad som är möjligt att detaljgranska. Problem med 
analysen brukar därför börja vid transkriberingen av det material man samlat 
in skriver Ochs (1979). Som forskare är det viktigt att reflektera över målet 
med sin forskning och i förhållande till det tänka över hur man transkriberar 
på bästa sätt. Transkriptionen är forskarens verktyg och kan göras på många 
olika sätt (a.a.). Det handlar om att besluta på vilken beskrivningsnivå man 
vill granska filmerna. Man kan välja att göra mikroanalyser, vilket innebär 
att man detaljgranskar ett par minuters film av några väl valda sekvenser så 
som Sahlström (1999)gjorde.  

Brodin (1991) utförde däremot transkriberingen i flera steg, från en mer 
övergripande till en mer detaljerad. Först skrev hon noggrant ned vad som 
hände på filmen i sin helhet och därefter valde hon ut sekvenser som belyste 
hennes forskningsfråga på ett distinkt sätt. 

För att kunna göra ett fruktbart urval av sitt videomaterial är det viktigt att 
först katalogisera det i olika sekvenser, skriver Häggblom och Sahlström 
(2003). Ju bättre överblick man har av materialet desto lättare är det att välja 
de sekvenser som verkligen säger något i sina analyser. Att strukturera upp 
sitt material i sekvenser är inte helt enkelt. En sekvens kan definieras från 
det att en aktivitet börjar och pågår tills något nytt tar form. Ett knep kan 
vara att leta efter då någon av deltagarna initierar en handling eller ett 
samtalsämne som uppmärksammas. Slutet är då ingen längre ger ämnet eller 
handlingen någon respons (Pomeranz och Fehr 1997).  

Jag har försökt att katalogisera filmerna utifrån sekvenser. Första steget 
har varit att studera när någon initierar en aktivitet, tar upp ett nytt ämne eller 
föreslår någon form av aktion. En sekvens kan också starta då det plötsligt 
händer något som gör att förhållandena ändras, vilket då också kan markera 
slutet av den tidigare sekvensen. Ibland händer det att ett ämne lämnas utan 
att vara avslutat och sedan återkommer på nytt längre fram. Schegloff (1996) 
hävdar därför, att det är viktigt att se om det som kommuniceras har med den 
pågående aktiviteten att göra och inte hänger samman med något som 
tidigare förevarit och därför bör analyseras ihop med det. 

Jag har försökt att beskriva varje sekvens med bara ett eller några få ord. 
Tanken är att få en övergripande bild av vad som händer på filmerna, i de 
specifika sekvenserna, för att kunna jämföra liknande händelser med 
varandra. I en kolumn bredvid de övergripande orden har jag skrivit in 
stödord om vad som sker i sekvensen. 
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Ovanför katalogiseringen av sekvenserna försöker jag att ge en kort 
beskrivning av vad filmen i sin helhet handlar om samt göra en 
miljöbeskrivning. I denna skriver jag var inspelningen sker och hur 
deltagarna är placerade i förhållande till varandra och till kameran. Överst på 
varje sida, i sidhuvudet, står angivet inspelningsdatum, filmens längd, plats, 
vem som var barnmorska och vilka som förekommer i bild. 

Länge kände jag mig osäker på om det skulle vara videomaterialet eller 
intervjumaterialet som skulle utgöra huvudkällan för undersökningen. Då 
videoinspelningarna på många sätt var en outtömlig resurs att ösa ur blev 
också frågan hur jag skulle kunna göra materialet rättvisa. Det gäller på 
något vis att hitta ”godbitarna”. Till slut bestämde jag mig för att denna 
selektering skulle ske med hjälp av intervjuerna.  

Några utvalda sekvenser har transkriberats och ingår i resultatet, mer som 
en förstärkning eller bekräftelse av de tolkningar som är gjorda med hjälp av 
intervjumaterialet. Då videosekvenserna var valda transkriberades dessa till 
text. Förutom text finns också en del gester med i transkriptionen som till 
exempel, tittar i golvet, tittar på barnmorskan, lyfter upp barnet, flyttar sig 
närmare och liknande kommentarer. Texterna från videofilmerna har sedan 
analyserats på samma sätt som intervjumaterialet. 

I videomaterialet tar jag som utomstående del av ett samtal mellan en 
barnmorska och en nybliven mamma (ibland tillsammans med pappan) och 
gör en utifrån kommande tolkning. Denna tolkning görs utifrån min nära 
kännedom av fältet. Min förförståelse av situationen kan i det här 
sammanhanget vara betydelsefull och jämföras med etnografisk forskning. 

De videofilmer som är tolkade och finns med som exempel tjänar mest 
som en bekräftelse på mina tolkningar av intervjuerna. På så sätt ser jag de 
utvalda, ingående filmsnuttarna i resultatdelen, som goda exempel för den 
interna validering som fortlöpande sker under en tolkningsprocess.  De kan 
också hjälpa till att bedöma rimligheten i olika tolkningsanspråk. 
Tolkningarna av intervjuerna har hela tiden ställts i förhållande till helheten 
hos materialet där videofilmerna är en stor del.  

Analys ˗ och tolkningar 
Resultatdelen av avhandlingen kan ses som två åtskilda men 
sammanhängande delar.  För att kunna förstå vad som hände i mötet mellan 
barnmorska och mamma behövde jag utgå från en referenspunkt: – vilka 
förväntningar hade mödrarna på amningen innan de skulle börja amma? 
Innan jag började analysera interaktionen mellan barnmorska och mamma 
ville jag därför skissera en bild av de påtryckningar och normer som finns 
runt amning i den västerländska kulturen. Den delen belyser de värderingar 
på amningen som mödrarna hade med sig till mötet med barnmorskan. 
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Värderingarna utgör samtidigt en utgångspunkt för hur man kan förstå 
mödrarnas upplevelser. 

I den första delen har jag också tagit hjälp av annat material, som 
patientbroschyrer, för att belysa hur man kan förstå uppfattningarna och 
normerna i samhället. 

I tolkningsarbetet av hur mödrarna hanterar den uppkomna situationen vid 
en besvärlig amning har jag använt mig av ”erfarenhetscykeln” (beskrivs 
nedan) som modell. Utifrån vad som framkommit i intervjumaterialet har jag 
också valt ett par sekvenser från videomaterialet. Mödrarna förmedlade ofta 
en känsla av att det var svårt att känna delaktighet och ansvar. 
Videomaterialet kan därigenom bli en verifiering av intervjumaterialet. Med 
hjälp av videomaterialet förmedlas samtidigt ”scenen”, det vill säga 
interaktionen mellan de olika parterna. Videon var den bästa källan för att 
belysa hur våra olika roller påverkar vårt agerande.  

Tolkning av texter 
Jag började med att sortera filmerna i olika sekvenser. Därefter startade jag 
med att läsa alla intervjutexter rakt igenom, en så kallad ”naiv eller 
oskuldsfull” läsning som Ricoeur, (1988) benämner det. Det blir en 
omedelbar och oreflekterad förståelse av texten. Denna naiva läsning 
kännetecknas många gånger av ett okritiskt förhållningssätt till textens 
innehåll. Jag sorterade materialet i intervjuerna efter de huvudområden som 
framkom av videomaterialet: smärta, barnet vill inte suga, för lite mjölk och 
övriga frågor.  

Den första sorteringen av texten handlar mycket om ens intuition, om vad 
som förefaller viktigt. Den uppdelade textmassan kan sedan hjälpa till att 
väcka nya frågor eller bli ett embryo till ny förståelse. 

Först sorterade jag textmassan i underkategorier efter samhörighet. I det 
efterföljande tolkningsarbetet, då man ställer frågor till texten och försöker 
finna möjliga lösningar, så blev det framförallt skillnaderna inom en kategori 
som blev intressanta. Egentligen är det skillnaderna som ger upphov till 
tolkningar och nya sätt att se på ”saken”. Ofta får man dock gå tillbaka till 
ursprungstexten för att förstå ett utplockat citat. Man kan också förstå det på 
ett annat sätt med hjälp av en annan persons berättelse. Man kan säga, att jag 
startade tolkningsarbetet utifrån någon form av förståelse, jag valde ut bitar 
och avsnitt ur texten som framstod som viktiga. I detta skede är jag ledsagad 
av min förförståelse eller min fördom (Gadamer 1997); både den kultur och 
det språk, jag är uppvuxen med, gör att jag tar vissa saker för givna. Att rent 
metodologiskt dela in och sortera texten i kategorier kan dock inte enligt 
Gadamer (1997) avslöja nya sanningar. Kunskapssökandet bör därför 
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baseras på dialektik28. Det är först genom öppenhet och deltagande, i 
dialektik med texten som paradoxalt nog det studerade ämnet självt ställer 
frågorna, som sedan forskaren försöker besvara (Ödman 2007). Så var det 
också för mig, när jag började studera texten så uppenbarade sig många 
passager som jag ställde mig frågande inför. 

I början av ett tolkningsarbete är det lätt att man projicerar sig själv i 
texten (Gadamer, 1997/2002). Det är genom att vara observant på sina egna 
känslor som man har möjlighet att få syn på sin egen förförståelse, menar 
Gadamer. Frågor som kan hjälpa en att komma in i texten är ”Vad känner jag 
igen? Vad reagerar jag positivt/negativt på?”  Dessa fungerar som en 
förutsättning för att vara öppen mot den andra. Det är att få syn på den andra, 
som är annorlunda än jag själv, som möjliggör att innehållet i texten kan 
utveckla sig. 

Det är läsarens frågor till texten som styr läsandet samtidigt som texten 
tillåts att utveckla olika svar, utan att man är för godtrogen (Schuster, 2006). 
Det handlar också om att förhålla sig kritiskt (Ricoeur, 1993). Det kritiska 
handlar om att ställa alternativa tolkningar mot varandra och pröva dem mot 
texten. Med hjälp av Ricoeur kan man förstå hermeneutik som en 
”tolkningarnas konflikt” varmed menas att olika perspektiv (olika 
tolkningar) kan ställas mot varandra för att i gynnsamma fall utmynna i 
ytterligare ett sätt att se. (Kristensson Uggla 2002). Ricoeur vill därför ändra 
hermeneutikens cirkel till en spiral (Kristensson Uggla 2002 och 2005).  

Att noga lyssna på sin motpart med ett kritiskt öra för att förstå bättre 
låter sig göra genom att vara öppen för motsatser och ha en självkritisk 
beredskap. På några ställen i resultatredovisningen finns olika möjliga 
lösningar sida vid sida. Min uppfattning är att man inte alltid kan 
sammanjämka existentiella upplevelser till bättre förståelse. Men man kan i 
stället vinna en ökad förståelse genom att se olika möjliga tolkningar. 

Jag läste texten många gånger och på lite olika sätt. Närläsningen gav 
upphov till frågor, frågor som ofta krävde distansering - vad svarar texten 
på? Hur kan jag förstå det här?  I distanseringen kan man undersöka textens 
struktur och logik, och kan på så vis komma bort från den omedelbara 
förståelsen. I distanseringen kan man få syn på nya aspekter, nya möjliga 
tolkningar. För Ricoeur innebär att tolka såväl förstå som att förklara, och 
ofta är det just förklaringen som har den förmedlande funktionen i 
tolkningsprocessen (Kristensson Uggla 2005): ”det finns ingen förklaring 
som inte fullbordas genom förståelsen” (Ricoeur 1993:75). En förklaring 
behöver inte vara detsamma som att förhålla sig till en bakomliggande orsak 
som får vissa konsekvenser. En förklaring kan handla om att bli varse 

                                                 
28 Dialektik (från grekiskans dialektike techne) samtalskonst. Enligt Platon är dialog ett 
uttryck för att föra ett samtal för sakens skull, inte för dess egen skull. Vid ett sådant samtal 
nås kunskap om verkligheten. 
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textens29 yttre egenskaper som struktur och olika formuleringar. Då kan man 
försöka att avslöja textens arkitektur och på så sätt låta immanent mening 
framträda som en möjlig förklaring. På så vis kan man säga att 
tolkningsarbetet handlar om att ”förståelsen är en utgångspunkt som 
ledsagar, avslutar och innesluter förklaringen” (Selander 2005:63).  

Rent konkret kan det handla om att smaka på ord och pröva ords olika 
betydelser i meningsbyggnaden. Det i sin tur kan blotta ny mening och ge 
upphov till alternativa tolkningar. Ricoeur beskriver också tolkande som: 

”Att tolka är att följa den tankeriktning som öppnas genom texten, att ge sig 
iväg mot textens gryningsland” (Ricoeur, 1988:60) 

I tolkningsarbetet har jag många gånger givit mig iväg med texten till dess 
gryningsland. Jag har helt enkelt fattat pennan och skrivit ner olika 
betydelser av texten, små ord, som jag annars inte hade sett eller tänkt på, 
har då framträtt och blivit viktiga. Ett sådant exempel kan vara att mamman 
berättar något: Han gillar inte det, faktiskt. Vad är det som gör att hon lägger 
till ordet faktiskt? Vilken betydelse kan hon lägga i faktiskt? Varför är det 
viktigt för mamman att lägga till ordet faktiskt?  

Det lilla ordet faktiskt innehöll en förklaring som jag kunde få syn på 
genom analys och tolkningsarbete; mamman ville övertyga (antingen sig 
själv eller den lyssnande) att det förhöll sig på det sätt som hon berättade. På 
så vis kunde jag förstå att hon själv bar på uppfattningen att detta var ett 
udda beteende. 

I tolkningsarbetet har jag hela tiden pendlat mellan del och helhet. Det är 
delarna som är med och bygger upp en ny helhet, en ny förståelse. 
Allteftersom fler delar, flera olika utsagor bildar helheten så blir den nya 
helheten mer dominant för förståelsen av den enskilda, ingående delen. 
Helheten är alltid större än de ingående delarna tillsammans. Det är också 
detta som kallas den hermeneutiska spiralen och utgör huvudkriteriet för 
rimligheten av tolkningarna.  

Det svåraste steget i tolkningarna har dock varit att försöka bortse från 
mina egna fördomar. Våra fördomar har med våra ärvda idéers 
verkningshistoria att göra, vårt ofrånkomliga kulturarv ger oss en 
förförståelse som låter oss vila i tilliten om vad som avses. Naeslund 
(2007:155) förtydligar genom att säga att vi är ”... disponerade för en 
adekvat förståelse av texter och företeelser från den egna kulturkretsen”. 

Det kan vara både svårt och smärtsamt att få syn på sig själv och som 
tolkare kan man behöva hjälp med att ”tänka mot sig själv” som Heiddiger 
gett uttryck för (Schuster 2006:64). En möjlighet är att försöka inta en kritisk 
hållning också mot sig själv och med hjälp av förklaringen vända 

                                                 
29 Ordet ”text” behöver inte vara en skriven text, utan det vidgade textbegreppet ses mer som 
ett uttryck för ett sätt att bära fram olika idéer och tankegods. 
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förförståelsen till i en ny förståelse. Den förklarande tolkningen blir en 
artikulerad förståelse, som också kan kommuniceras till andra och därmed 
möjliggöra en intersubjektiv förståelse (Naeslund 2007). Mina tolkningar är 
presenterade på olika seminarier och flera olika personer har fått ta del av, 
läsa och kommentera dem. 

Tolkningsarbetet har inspirerats av ”Den formella datastrukturanalysen” 
av Gustavsson (1996). Här beskrivs tre grundläggande steg. I steg ett samlar 
man relevant information för att kunna besvara ställda frågor. I steg två 
formulerar man så många olika tolkningar som möjligt. I det tredje och sista 
steget prövar man dessa tolkningar mot all föreliggande information. 
Delarna ska stämma med helheten och tolkningen ska vara rimlig. 

Tolkningsarbetet har varit systematiskt även om det inte varit så linjärt 
som man kan få uppfattningen om då det beskrivs i tre steg; det kan snarare 
liknas vid en cirkelrörelse, där tolkningen snurrat både framlänges och 
baklänges, då dessa tre moment avlöst varandra. 

En tolkad utgångspunkt 
Då jag läst texterna rakt igenom, flera gånger om, och sorterat innehållet i 
teman och underteman efter varje intervju, började jag förstå att texterna 
innehöll dels en process – den att bli till som mamma och att amningen varit 
en tydlig del i denna, dels en upplevelse – den vad mammorna upplevt i form 
av bemötande och hur detta påverkat dem på olika sätt. Liksom ett 
övergripande paraply fanns också frågan om ansvar; alla dessa teman 
innehöll aspekter av ansvar. 

Det fanns dock en fråga som jag inte talat med mödrarna om och som 
verkade väsentlig – varför ville de amma? Intuitivt kände jag att jag behövde 
en utgångspunkt, en sorts referenspunkt till mödrarnas upplevelser. 

Filosofen Heidegger menar att vi är inkastade i världen. Det vill säga att 
redan då vi föds så föds vi in i en existerande kultur och den formar vårt sätt 
att både se och tänka. För att förstå människans sätt att se och uppfatta saker 
måste vi ta vår tradition och vår kultur i beaktande (Gadamer 1997). Vad 
hade mödrarna med sig i form av förväntningar på amningssituationen? Vad 
för influenser i samhället hade påverkat dem i sina ställningstaganden för 
amning och hur artikulerade och medvetna var dessa? 

Jag försökte att plocka ut och sortera alla utsagor som handlade om hur 
man talade om amning. Detta stora sjok delade jag sedan in i 
underkategorier, exempelvis bilder från media, vad man sade till varandra, 
vilka känslor gav det upphov till osv. 

 När jag såg texten uppdelad på det här sättet gav det upphov till nya 
frågor. Det är arbetet med texterna, som ger upphov till frågor. Svaren kan 
finnas gömda bakom annat som finns sagt eller i textens struktur.  

Mödrar som inte ammade eller haft svårt med amningen ville gärna 
förklara varför det var på det sättet.  Exempelvis kunde jag ha citat som: 
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”Det är inte många som upplever det här heller, att hon suger dåligt”. Om 
man vänder på det, så står det egentligen att mamman tror att de allra flesta 
barn suger bra. Tydligt blev att den verklighet som mötte mödrarna var något 
annat än vad de hoppats.  Att amma, framstod också som en ganska 
krävande norm.  

Vårdpersonal är naturligtvis med och formar synen om amning. Jag ville 
därför veta vilka uppfattningar och intryck av amningen som 
rådgivningsbroschyrer om amning, innehåller. Jag valde att gå igenom två 
vanligt förekommande amningsbroschyrer som delas ut av vårdpersonal till 
blivande mödrar redan under graviditeten. Vad förmedlade dessa? 

I nästa steg fogade jag samman mina empiriska upptäcker gjorda i 
samband med tolkningarna av intervjuerna med mödrarna och de 
uppfattningar som broschyrerna förmedlade. Detta tillvägagångssätt var 
logiskt för mig för att testa de egna tolkningarnas giltighet. Giltighet bör vila 
på en inre logisk konsistens mellan delen och helheten men också på 
teoretisk/extern validitet (Lantz 1993; Ödman 2007). Sammantaget borde 
dessa båda informationskällor ge en rättvisande bild av amningsnormen 
idag, speciellt om de sammanföll. 

Genom att också blicka bakåt kan vi få en samrörelse med tidens rörelse 
(Ödman 2007). Synen på amning har inte varit statisk utan förändrats över 
tid. Men tradition behöver inte vara något oreflekterat övertagande utan kan 
vara ett aktivt återskapande med hjälp av goda argument (Selander 2005). 
Det vill säga att sanningsanspråken ändras över tid men i genljudet av det 
förflutna.  

Det kändes som en framkomlig väg att ställa de framkomna bilderna, om 
vikten av amning, i förhållande till en historisk text om kvinnans identitet för 
att bättre förstå och skönja en rörelse framåt. Så i ett sista steg försöker jag 
också förstå den normbild jag funnit i förhållande till det som varit. 

Tolkning med hjälp av ”verktyg” 
I arbetet med att förstå hur mödrarna hanterar den uppkomna situationen har 
jag använt mig av två modeller. Gestalt˗figur/grund30  modellen tillsammans 
med en modell som kallas erfarenhetscykeln31. Dessa modeller ger ett 
perspektiv på mänskligt lärande med särkilt fokus på intentionaliteten och 
hur upplevelsen i det pågående nuet kan förstås och hanteras.  

Gestalt˗figur/grund modellen, har sitt ursprung i gestaltpsykologin med 
dess antagande om att ett beteende inte kan förstås endast genom att addera 
en serie observationer till en förklaring. Gestaltpsykologerna menade, att 
                                                 
30 Teorin om figur/grund kommer från gestaltpsykologin där gestaltpsykologerna Kofka, 
Wertheimer och Köhler har visat hur människan organiserar sin omvärld genom att skapa 
meningsfulla gestalter/figurer. Genom pregnanslagarna har de också studerat hur en figur 
bildas och framträder. 
31 För en utförlig beskrivning se Nevis (1998: 22-47) och Zinker (1998: 63-88). 
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sanna data av upplevelser, är organiserade helheter, drivna av människans 
sökande efter mening i form av att avsluta eller ”sluta” öppna gestalter.  

En figur utvecklas genom fokusering på uppmärksamheten kring t.ex. ett 
behov, en upplevd obalans. Denna process kallas också för gestalt-
formation. Som fenomen ser människan först denna formation som en 
helhet. Men, med skärpt uppmärksamhet kan en figur alltid ses mot en 
bakgrund. Bakom ett beteende finns alltid ett behov (Hostrup 2002). 

I exemplet om amning kan man tänka sig att mammans intention är att 
amma, mot en bakgrund som hon inte har reflekterat över och inte är särskilt 
medveten om, t.ex. samhällets normer kring amning. Då mamman möts av 
amningsproblem, blir amningen figur mot bakgrund av t.ex. ett behov av att 
duga som moder; baserat på en uppfattning om att man bör amma för att 
kunna benämna sig som en god mor i andras ögon. Denna bakgrund kan 
också vara helt oreflekterad och tagen för given.  

Erfarenhetscykeln kompletterar gestalt˗figur/grund modellen genom att 
sammanfatta den process där människan uppmärksammar vad som pågår i 
ett givet ögonblick och hur hon mobiliserar sin energi för att påverka 
situationen, i en för henne behovstillfredsställande riktning. I all enkelhet, att 
ta reda på vad som är behov och åtgärda det32.  

I exemplet om amning, kan vi då följa figuren (amningsproblemet) som 
en upplevelse av skillnad mellan önskat och verkligt läge. Det genererar 
kroppslig anspänning, i syfte att mobilisera energi, för att åstadkomma 
handlingar som leder till en lösning och därmed en behovstillfredsställelse.  

Figuren (amningen) kommer att kontrastera mot en mer diffus bakgrund. 
Den kan innehålla förväntningar och värderingar (vad som ingår i ”god 
mor”). Först då mamman förstår, och blir medvetet uppmärksam, på att hon 
ser amning mot en bakgrund (att duga som mor), först då kan figuren av 
amning ändras. Mamman kan nu förändra sin syn på amning, dess gränser 
mot bakgrunden blir annorlunda. ”God mor” var inte den grund som hjälpte 
till att förstå amningen. 

Det finns också en hierarki av dominans av vad som för stunden tilldrar 
sig intresset. Så fort behovet på en nivå är i balans kan organismen 
(människan) mobilisera energi för att ta hand om de spänningar som finns på 
högre nivåer. De lägre nivåerna för organismens existens har högst prioritet. 
Den högsta och mest komplexa nivån är att sträva efter en utveckling av allt 
det som man har förmåga att bli. Denna nivå kallade Goldstein för ”self-
actualization”33 (Nevis 1998).  

Hur behoven kan mötas och bli tillfredsställda sker i samförstånd med 
hela det inbegripna fältet av andra, då människan inte minst är en relationell 
varelse (Clarkson och Mackewn 2002). I symbolisk interaktionism 

                                                 
32 Se fotnot 30 (Nevis, sid 1-2) 
33 Jämför Marslows trappa. Denna är direkt en fortsättning på Goldsteins arbete enligt Nevis 
(1998:14). 
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samskapas vad som är meningsfullt i interaktion med den generaliserade 
andra34 (Bron och Lönnheden 2005). Därför var jag också intresserad av hur 
mödrarna upplevde barnmorskornas bemötande och hur delaktiga de kände 
sig i de beslut som fattades. 

Teorier som stöder och ledsagar tolkningarna av det relationella och 
lärande mötet är tilliten till ”hjälparen” (Block, 1993), hur barnmorska och 
mamma lyckas etablera både förtroende för varandra och vara öppna och 
nyfikna på den andre. Filosofen Gadamer (1997) talar om 
horisontsammansmältning och Buber (1995) om att lyckas beröra varandra. 
Mamman bör vara öppen och undersökande (von Wright, 2000) för att finna 
något hon kan ha nytta av och barnmorskan behöver ”hitta mamman” där 
hon är i sitt kunnande (Marton och Booth, 2000) och börja där.  

En mamma som är öppen och undersökande, har en iver att söka det 
annorlunda. Hon vill både ge och ta emot över kontaktgränsen (Nevis, 1998; 
Zinker, 1998). Barnmorskan i sin tur måste vara nyfiken på vem mamman 
är, vara närvarande, inge förtroende och dela med sig av sin kunskap.  

I tolkningsarbetet har jag försökt följa varje enskild mammas reaktioner 
såsom de beskrivit dem i ett retrospektivt perspektiv35. Jag följde varje 
mammas berättelse med fokus på hur hon upplevde olika möten med 
barnmorskor. I analysen fokuserade jag på hur mamman beskrev kontakten 
mellan sig och barnmorskan. Innebörden av det relationella mötet beskrivs 
som att det är i kontakten med andra som självet både skapas och omskapas 
(Mead 1976). 

Plötsligt upptäckte jag att det som mödrarna satte värde på hos 
barnmorskan också hade att göra med tidsperspektivet, det vill säga att de 
hade olika önskemål om barnmorskans agerande beroende på hur lång tid 
som förflutit sedan amningsproblemet uppdagades. Parallellt med mödrarnas 
upplevelser av barnmorskan försökte jag kartlägga hur mamman såg på sig 
själv, från stund till stund, i sin berättelse. Teorier om utvecklingskriser var 
här till stor hjälp. 

Tidigt stod det klart för mig att detta var en stor och komplex fråga där 
upplevelserna också kom att modifieras beroende på den process, som 
mödrarna genomgick från det att de ställdes inför fakta ˗ amningen 
fungerade inte såsom de trodde eller hoppats att den skulle göra ˗ fram till 
dess att de hittat en lösning och gått vidare i sin modersroll. Att komma 
vidare i sin modersroll måste alla nyblivna mammor göra och ytterst 
handlade det om att få vardagslivet att fungera igen.  

                                                 
34 Den generaliserane andre kan förstås som den grupp av människor som har betydelse för 
oss. 
35 Enl. Ricoeur, P (1988) så gör vi människor om berättelser för att i efterförloppet få en klar 
bild av vad som hänt och som kan bidra med förklaring till det vi varit med om. Det är därför 
inte säkert att en människas upplevelse av en händelse är det som en annan person skulle hålla 
med om är den ”rätta” bilden av vad som faktiskt hände. 
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Sedan jag gjort tolkningar och kartläggningar av flera olika mödrars 
berättelser kunde jag också se att det fanns stora likheter med den process 
som mödrarna genomgick med andra krisreaktioner som finns beskrivna som 
exempelvis Cullbergs krisreaktioner (1976) eller den beskrivna 
utvecklingskurvan, ”the transition curve”, av Adams m.fl. (1976). Efter det 
att jag gjort denna upptäckt blev resterande intervjuer behandlade med en 
mer abduktiv ansats, dvs som ett växelspel mellan induktion och deduktion 
(Alveson och Sköldberg 1994). 

Kan tolkningar valideras? 
Ett kvalitativt angreppssätt syftar till att på djupet förstå innebörden av en 
företeelse eller en upplevelse. Om förståelse är syftet med en undersökning 
blir kriterierna för giltighet annorlunda än om syftet är att testa en hypotes. 

Tillförlitligheten av ett forskningsprojekt har att göra med hur noggrann 
forskaren är i varje enskilt moment och har med forskarens 
hantverksskicklighet att göra (Kvale 1997). På senare år har det också skett 
en förskjutning av validitetsbegreppet; från att ha varit en kontroll av 
mätningars överensstämmelse med verkligheten36 till att innefatta en 
kvalitetskontroll av hela forskningsprocessen. 

I den hermeneutiska forskningen använder man sig av den hermeneutiska 
cirkelns pendel mellan del och helhet och om delen inte passar in och kan 
bidra till helheten havererar sammanfogningen och förståelsen. Förståelsen 
grundar sig också på vår tidigare förståelse och denna är sprungen ur vår 
historia och den kultur vi lever i, det vill säga att den är betingad av de 
diskurser vi deltar i eller tar del av (Ödman 2005:87ff).  Problemet är hur 
man kan få syn på sin egen fördom eller förförståelse. Enligt Gadamer är 
enda möjligheten att låta sig provoceras av de texter eller tolkningsföremål 
man arbetar med och det låter sig göras först då man är öppen och frågande; 
villig att låta sätta sin förförståelse i riskzonen och därmed också sin 
självuppfattning. Det finns en risk att detta kan leda till en relativism där 
man inte förstår mer eller utförligare utan bara annorlunda (Kristensson 
Uggla 2002) och Ricoeur löser frågan genom att mena att: ”En tolkning 
måste inte vara sannolik utan mer sannolik än en annan”(Ödman 2005:89). 

                                                 
36 Inom det naturvetenskapliga paradigmet talar man om mätningars validitet, ett begrepp som 
ska beskrivas utifrån hur giltiga de mätningar man gjort kan förväntas vara. Som forskare är 
man då en utomstående observatör med uppgift att bestämma objektiviteten. I den kvalitativa 
forskningen är man som forskare en del av den verklighet som skapas och begrepp som 
korrespondens, det vill säga att en uppfattning är sann endast om den överensstämmer med 
verkligheten, kan därför inte användas på samma sätt. För en utförligare beskrivning, se 
Ödman, P.-J. (2005:81-117). 
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Då den kvalitativa forskaren använder sig själv som instrument, måste 
hon beskriva tillvägagångssättet så läsaren kan följa med i processen (Guvå 
and Hylander 2003). 

Tolkningars validitet gäller helheten, där både upplevelsen av fenomenet 
och dess betydelse bedöms. Det måste finnas en inre logisk konsistens 
mellan delen och helheten. Giltigheten vilar på intersubjektivitet och 
teoretisk/extern validitet (Lantz 1993; Ödman 2007). Vilket jag tidigare 
omnämnt och också berättat att jag försökt att använda mig av. Det handlar 
om en förståelig konsistent helhet som är fri från inre motsättningar. 
Schuster (2006) hävdar dock att en tolkning kan vara sammanhållen eller 
koherent trots motsägelsefulla tolkningar. Hon talar då om tolkningar av 
människans upplevelse av sin existens. Ofta finns i det interna materialet av 
existentiella upplevelser tolkningar som kan motsäga varandra. Som jag 
tidigare nämnt så har jag valt att ibland låta olika tolkningar stå kvar sida vid 
sida då min uppfattning är att det kan ge en fördjupad förståelse. Validering 
blir därför också en fråga om att välja mellan olika tolkningar, om att 
granska och ge argument för den relativa trovärdigheten hos alternativa 
kunskapsanspråk (Kvale 1997).  

Den största utmaningen är att försöka bli medveten om sin egen 
förförståelse; att få syn på den, innebär att bli mer öppen för texten och 
textens möjligheter (Falk 2005). Här kan det distanserande momentet hjälpa 
till. Distanseringen är ett viktigt moment (Ricoeur 1988), ty i distanseringen 
kan man kritiskt granska sina argument och låta tolkningar konfronteras mot 
varandra; det kan samtidigt hjälpa en att få syn på sig själv: Hur tänker jag? 

Vår kunskap utvecklas alltid mot bakgrund av vad vi redan vet och 
hermeneutiken tar avstånd från någon slutgiltig absolut sanning. 
Trovärdigheten handlar därför också om hur jag lyckas med att förmedla 
mitt hermeneutiska tänkande, hur jag kan klara att kommunicera de 
tolkningar som görs. Tolkningarna kommer dock inte sluta här, utan kan 
ligga till grund för nya tolkningar och ny förståelse, i en aldrig sinande 
spiral. 

Som forskare är jag inte ensam. God hjälp på vägen har jag också fått 
genom andra forskares ögon som läst och begrundat de tolkningar jag gjort 
och som ibland sett andra saker och kommit med nya infallsvinklar. En 
annan källa har också varit andra texter som haft beröring med mitt 
forskningsområde och därför kunnat ge mig både en fördjupad bild och ett 
kritiskt perspektiv på mitt empiriska material samt min självförståelse eller 
mina fördomar. 
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Etiska aspekter 
Som forskare bär jag ansvar för materialinsamling, bearbetning och 
framställning av resultat. Jag har också ett ansvar för de personer som ställt 
upp som uppgiftslämnare. 

Samhällets medlemmar har ett berättigat skydd mot otillbörlig insyn och 
får inte heller utsättas för psykisk eller fysisk skada, förödmjukelse eller 
kränkning. Detta kallas ”individskyddskravet” och är den självklara 
utgångspunkten för forskningsetiska överväganden (Vetenskapsrådet 2002). 

Vetenskapsrådet har också tagit fram fyra huvudkrav att basera 
individskyddskravet på: Informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Att delta i forskning ska alltid vara frivilligt och som svarande har man 
rätt att få veta syftet med undersökningen, ett så kallat informerat samtycke. 
I föreliggande studie valde jag att utarbeta en skriftlig presentation av 
studien i dess helhet och svarspersonerna har också fått skriva på ett 
informerat samtycke, där de samtidigt ger sitt godkännande till att materialet 
används i forskningssyfte inom projektet. 

Mammorna informerades före filmningen om syftet med studien och att 
de hade sin fulla rätt att tacka nej- eller när som helst avbryta sitt deltagande, 
utan några negativa konsekvenser (som jag tidigare beskrivit). Därmed anser 
jag att både informationskravet, samtyckeskravet och nyttjandekravet är 
uppfyllt. 

Beträffande konfidentialitetskravet har deltagarna försäkrats att inga 
obehöriga kommer att titta på filmerna och att inga bilder eller riktiga namn 
kommer att publiceras. I resultatdelen har alla mödrar och barn fått fingerade 
namn. Filmer och ljudband bevaras på ett sådant sätt att inga obehöriga kan 
få tillgång till dem. Alla utskrifter är också avidentifierade och istället 
försedda med en kod vid analysförfarandet. 

Hermerén (1996:139) tar upp några huvudkrav för att bedriva forskning 
på ett etiskt försvarbart sätt: 

”Forskaren bör förhindra att de som på olika sätt berörs av forskningsarbetet 
direkt eller indirekt utsätts för materiell, fysisk eller psykisk skada 
(inkluderande kränkning, förödmjukelse, olägenhet eller obehag) i samband 
med materialinsamlingen.” 

I föreliggande studie har mödrarna fått se sig själva agera på film, vilket man 
som forskare måste förstå, kan vara psykiskt besvärligt. I samband med 
videotittandet informerades mödrarna om att jag stoppade eller spolade fram 
i filmen om de så önskade. De tillfrågades också om de var övertygade om 
att de ville ställa upp på intervju och delge sina erfarenheter runt sin 
amningssituation, vilket alla ville utom en mamma som tackade nej till 
intervju. 
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Under själva intervjun har man som forskare också uppgiften att försöka 
vara uppmärksam på signaler från den svarande, som kan tyda på att denne 
känner sin integritet hotad. Några gånger frågade jag om det kändes okey att 
fortsätta prata om något som jag upplevde var känslomässigt laddat och vid 
de tillfällena fick jag positiv respons.  

I ett sam-tal, som är mindre styrt av struktur och frågor, finns alltid en 
risk att det kommer fram sådant som man inte vill att andra ska få veta. Det 
finns också alltid en risk för att man som svaranden i eftehand kan tycka att 
man berättat mer än vad man egentligen avsåg eller ville, samtidigt som det 
många gånger kan vara skönt att tala om saker man gått och burit på. Som 
forskare ställer det krav att använda sig av gott omdöme och presentera 
materialet på ett etiskt försvarbart sätt.  

Efter intervjun fick mödrarna också mitt telefonnummer så de kunde ringa 
och prata med mig om det fanns tankar eller idéer som dröjde sig kvar efter 
vårt samtal. Ingen har dock hört av sig. 

Ett svårare etiskt problem har varit att skydda de barnmorskor som 
frivilligt ställde sig till förfogande. Jag uppfattade att barnmorskekollegorna 
på avdelningarna hade ganska god kontroll över vilka barnmorskor som 
deltog i projektet. Därmed kändes det genast som om barnmorskorna var en 
mer utsatt grupp. I intervjumaterialet har det dock blivit så, att mödrarna 
mest har kommenterat och beskrivit möten med andra barnmorskor än med 
dem, som de videofilmades tillsammans med. Därmed är det med största 
sannolikhet omöjligt att identifiera utsagorna till någon speciell person. 
Svårare har det varit vid mina tolkningar av videomaterialet. 

Avsiktligt har jag valt att inte beskriva de olika barnmorskorna som 
förekommer i de olika videofilmerna. Begreppet ”integritet” är så viktigt att 
det bör nämnas som en egen etisk grundprincip (Jersild 2004). Integritet 
betyder okränkbarhet eller orubbat tillstånd eller mer precist: rätten att slippa 
kränkas. Då vi är olika som människor kommer upplevelsen av att vara 
kränkt inte vara samma för alla människor. Integritetsbegreppet får dock inte 
innebära att vi omöjliggör en mängd samhällskritisk forskning. Istället får 
konsekvenserna bedömas med hjälp av det ena och det andra med den etiska 
grundprincipen att göra gott för de flesta (Hermerén 1996). 

Alla barnmorskor på videofilmerna lovordades av mödrarna vid 
intervjutillfällena samtidigt som mödrarna hade mycket att berätta om andra 
möten som de inte varit fullt så nöjda med. Sannolikt är det så att enbart de 
bästa och erkänt duktigaste barnmorskorna är de som frivilligt ställer sig till 
förfogande för ett forskningsprojekt som detta. En annan förklaring till att 
mödrarna hellre talade kritiskt om andra möten, än om de på videon, kan 
vara att det är lättare att uttala sig kritiskt gentemot en anonym avsändare.  

Med utgångspunkt från mödrarnas uttalanden, då amningen inte 
fungerade, har jag valt att kritiskt granska videofilmerna för att finna 
händelser där ”mötet går isär” med avsikten att öka förståelsen om hur 
fallgroparna kan undvikas. Här är videomaterial ett tacksamt studiematerial, 
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då man kan spela en sekvens framlänges och baklänges, snabbspola eller ta 
en ruta i taget. Händelser som annars lätt hade gått oss förbi kan 
uppmärksammas och studeras. Mödrarnas helhetsintryck av mötena på 
videofilmerna var oftast positiva, trots det, kunde videomaterialet fungera 
som en sorts validering av det som framkom i intervjuerna. Endast några 
sekvenser har valts ut som resultatframställning för att tydliggöra eller ge 
trovärdighet åt intervjumaterialet. 

Ur etisk synpunkt har studien följt de forskningsetiska principer, som de 
nordiska länderna enats om vad gäller omvårdnadsforskning (NNF 2003) 
och studien har också fått etiskt godkännande av KI forskningsetikkommitté 
Nord. 
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4 Mödrarnas förväntningar på amningen 

I det här kapitlet kommer jag att teckna en bild av de förväntningar som 
mödrarna hade på den kommande amningen. Dessa förväntningar uppstår i 
interaktion med den generaliserade andre, det vill säga samhället. I nästa 
kapitel kommer jag att redovisa inledningen till en amningskonsultation, hur 
mamma och barnmorska interagerar med varandra. 

Då jag började tolka och arbeta med texterna insåg jag, som jag redan 
nämnt, att jag önskade en referenspunkt för att bättre förstå mödrarnas 
berättelser. Det blev därför att försöka skissa en bild av de påtryckningar och 
normer som finns runt amning i den västerländska kulturen med hjälp av de 
uppfattningar och förhoppningar som fanns i mödrarnas berättelser. Då jag 
intervjuade mödrarna, vilket skedde ca tre månader efter videoinspelningen i 
syfte att mödrarna skulle hinna få perspektiv och också ha hunnit komma in i 
rollen som mor, ställde jag inga direkta frågor om hur de såg på amning som 
företeelse men deras uppfattningar om hur amning skulle vara, syns och 
lyser igenom i våra samtal.  

 Samtliga mödrar som ingår i studien har uttalat en önskan om att amma, 
vilket är utgångspunkten vid tolkningen av detta tema. De har aktivt 
efterfrågat hjälp med amningen då de upplevde att de behövde hjälp utifrån, 
av någon professionell, för att få det att fungera. Vid intervjuerna har 
mödrarna olika erfarenheter av amning vilket också gjort det möjligt att 
uppfatta det subtila i vilka bilder de gjort sig av amning i det samhälle vi 
lever i. 

”Uppfattningar och bilder av amning i samhället” 

Övergripande bilder av amning 
En av förstagångsmödrarna berättar om hur hon upplevde det då hon 
befarade att amningen kanske inte skulle bli på det viset hon hoppades. Vi 
kan kalla henne Nilla. 

Första dygnet ville han ju inte ha någon mat och då fick han så lågt socker. 
Och dom sprang och tog prover på honom i ett kör, och så skulle vi mata 
honom på bestämda tider. Å jag var jätteledsen då, det har väl med 
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hormonerna där i början att göra, man är inte riktigt som vanligt. Å sen när 
han piggnade till då, då va han jättedålig på att suga, å amma, faktiskt. Han 
va’ inte nått duktig alls på det. Och det är han fortfarande inte. Han suger lite 
halvdant när man lägger honom till bröstet. Han tycker inte alls att det är så 
mysigt som många andra gör. Utan det är nog lite halvdant för honom att 
komma till bröstet faktiskt. Han tycker inte att det är så jättekul. ( 2:1) 

Nilla ger uttryck för att då barnet inte ville suga under första dygnet så blev 
hon jätteledsen. Hon vill gärna förklara det med att det är hennes 
hormonsituation som gör att hon känner sig ledsen, hon är inte riktigt som 
vanligt vill hon mena. Tar hon hormonerna som ursäkt för att hon är ledsen? 
Betyder det att hon inte skulle vara ledsen i samma situation om hon inte var 
nyförlöst? Vad är det som gör att hon behöver ursäkta sig för att hon är 
ledsen då barnet inte vill suga? Det är inte svårt att förstå att Nilla är orolig 
för barnet. Uppenbarligen har hon föreställningen om att barn brukar och vill 
suga med en gång. Hon säger också att när han piggnade till så var han 
jättedålig på att suga, å amma, faktiskt. Man kan tolka det som att hon blir 
förvånad och att hon förväntat sig att barn är duktiga på att suga. Det låter 
som hon tror att barnet kommer att söka sig till bröstet för en optimal 
samvaro med mamman. Amning framstår på så vis som något naturligt i 
bemärkelsen instinktivt naturgivet som dessutom både mor och barn gillar. 
Kommer barnet att överleva om det inte vill/kan amma? Är det något fel på 
barnet? Det kan vara frågor som gör Nilla orolig och ledsen. Man kan nog 
tolka att det fortfarande vid intervjutillfället finns en sorgsenhet hos Nilla 
över att hon uppfattar att hennes barn inte är så förtjust över att ligga vid 
bröstet och amma. Hon uttrycker det genom att säga att det är lite halvdant 
för honom att komma till bröstet faktiskt. Hon säger också att ”han tycker 
inte alls att det är så mysigt som många andra gör”. Hon ger därmed uttryck 
för att hon ser sin och barnets situation som avvikande mot de flesta andras.  

Karin som är omföderska berättar att den här gången är hon mentalt 
förberedd på vad amning innebär till skillnad mot första gången. Med första 
barnet hade hon många mjölkstockningar och då jag träffar henne har hon 
precis tillfrisknat från en mjölkstockning med 40◦ feber. 

Jag har aldrig upplevt att det ska vara ett problem över huvudet taget (att 
amma). Alltså, när jag lyssnar på hur många andra pratar, så kan det va så 
problematisk med amningen, dom kanske äter så länge och det är så jobbigt. 
Jag har aldrig ens upplevt att det har varit ett problem och då har jag ändå 
haft mjölkstockning ett par gånger. Men då får jag väl ta det då, jag går inte 
och oroar mig för det i förväg, utan får ta det när det kommer. Då kanske det 
är jobbigt, men bara just då. (4:4) 

Karin tycker att andra kan prata om amning som att det är något som kan 
vara svårt eller problematiskt som hon uttrycker sig. Jag tolkar Karin som att 
hon tycker att det är bilder som finns men som man överhuvudtaget inte 
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behöver fästa så mycket uppmärksamhet kring. Hon har själv råkat ut för 
mjölkstockning och varit sjuk i feber och säger trots det, att hon aldrig 
upplevt att det ska vara problem med att amma. Hon ger dessutom tyngd åt 
meningen genom att upprepa den. 

Hur ska man då förstå Karin? Man kan tänka sig att hon menar att det inte 
är något problem eftersom barn mer än gärna ammar? Det i sig gör att jag 
också tolkar att hon tycker att som kvinna får man bita ihop och stå ut om 
det behövs. I slutet säger hon också: Då kanske det är jobbigt, men bara just 
då, vilket ger tyngd åt den tolkningen. 

Från media 
Underförstått kan jag tro att Nilla såg på amningen som en optimal och 
mysig samvaro tillsammans med barnet och som sedan inte blev riktigt på 
det viset hon sett framför sig. Vilket hon också ger uttryck för något längre 
fram i intervjun: 

Jag ville väldigt gärna att det skulle vara som den bild som jag fått å så som 
man läser i böcker och ser på TV och så där. Den barnmorskan som jag hade 
i föräldragruppen innan, hon tog aldrig upp att för vissa funkar det inte att 
amma. För oss var det självklart att han skulle amma och att det här skulle gå 
bra. Så sen när det inte funkade i början, så rasade hela världen för en, det var 
ju hela det idealet som man hade sett framför sig. (2:5) 

Jag tolkar det som att Nilla har en bild med sig då hon föder sitt barn om hur 
amningen ska bli och vara. Hon har bland annat sett på TV och läst i böcker 
och tror uppenbarligen att det inte ska vara några större problem med 
amningen. När det sedan visade sig att det blev problem i början, så kände 
hon det som att hela världen rasade samman. Hela det idealet hon sett 
framför sig raserades. Då hon beskriver det på det sättet är det inte längre 
oron för barnet hon ger uttryck för utan istället förstår jag det som att idealet 
handlar om den bild hon fantiserat om, byggt upp och föreställt sig runt 
situationen som mor tillsammans med barnet. Hon ger också uttryck för sin 
besvikelse över att barnmorskan i föräldragruppen inte tagit upp att ”för 
vissa funkar det inte att amma”. Man kan tolka det som att hon möjligen 
känner sig lite lurad som så godtroget inte har tänkt sig att amningen skulle 
kunna stöta på patrull. Hon jämför sin situation med hur det är i samhället då 
människor får problem av olika slag och jag förstår att hon upplever 
samhället som slutet om man råkar få problem med sin amning. 
Amningsproblem framstår som något privat och känsligt och något som man 
helst inte talar med andra om. 

Utåt sett ska allting va’ så djäkla bra. Å sen när man ser på TV – aah -  
nyblivna mammor som ligger och ammar – åh, vilken söt bebis hon hade! 
Allting ska va’ så djäkla bra, å sådär, å amma, å allt går så himla bra. Men 
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hon kanske inte heller amma, det kanske inte funka för dom heller, men det 
kan man aldrig tala om, för någon. För jag vill inte vara sämre än någon 
annan. Jag tror att det är jättevanligt.……… Å misslyckas man så sopar man 
rent under mattan, å så pratar man om någonting annat, man berättar inte om 
sina misslyckanden. Det gör man inte! (2:10) 

Det är uppenbart att Nilla har en känsla av att om man har amningsproblem 
så bör man inte berätta eller tala med andra om det, då kan man bli uppfattad 
som sämre. Det är vanligt, menar hon, att man vill framstå i god dager och få 
tillhöra. Jag tror att hon menar att det är en regel som kanske gäller lite 
generellt och kanske upplever hon också att det gäller för amning i 
synnerhet. Att inte amma är att vara misslyckad, något som man försöker att 
hålla hemligt så långt det bara går. Att inte amma blir på sätt och vis ett 
utanförskap då man särskiljer sig från de flesta andra. Media, menar hon, 
framställer amning som något enkelt. Det i sin tur innebär att media också 
bidragit till tanken om att man kan känna sig eller uppfattas av andra som 
sämre om man inte ammar. Amning kan man då förstå som den norm som är 
det ideala sättet att föda upp sitt barn på och som man som nybliven mamma 
känner press på sig att klara av. Klarar man inte det kan det bli svårt att 
umgås med andra mödrar. Bebisar äter ofta, ofta, och att umgås utanför 
hemmet innebär många gånger att man också måste mata babyn. Det i sin tur 
kan leda till att man i förlängningen upplever utanförskap. 

Egna råd till andra 
Av Nillas berättelse kan man förstå att hon under graviditeten inte 
reflekterade över att amning ibland kan vara svår och i efterförloppet är hon 
sur på barnmorskan över att hon inte fick upplysningar om detta.  Till 
skillnad från Nilla menade Anki, som också hon fått sitt första barn, att hon 
blev varnad av sina vänner att amning inte alltid är så enkel i början. De 
uppmanade henne att ta alla tillfällen i akt att ta hjälp med amningen under 
BB-tiden så att den fungerade då hon lämnade sjukhuset. På frågan vilka råd 
hon skulle vilja ge sin väninna som ska ha barn alldeles strax svarar hon 
följande: 

Frågan är om inte det skulle bli samma. Samma som dom jag fick: Ta hjälp 
varje gång! För det har jag sagt till väninnor som ska få barn. Nä, så här har 
jag sagt: Se till att få hjälp att få amningen att funka! För sen tror jag inte att 
det är så många som får problem, sådana här problem med att hon suger 
dåligt. För det första gäller det att få till det själv. Jag trodde själv att det 
skulle vara busenkelt att amma, hur svårt kan det vara? Det är väl bara att 
sätta dit bröstet och sen är det väl klart. Men så enkelt är det inte riktigt. Så 
därför har jag sagt: Se till bara att du får hjälp att se till att det fungerar, så att 
du slipper hålla på med några flaskor eller nått sånt där. Så det säger jag. 
(1:10) 
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Trots budskapet om att ta hjälp för att det kan vara svårt i början tolkar jag 
det som att Anki inte riktigt kunde förstå vad det innebar. Trots att vännerna 
sagt till henne, att hon skulle ta hjälp varje gång under BB-tiden har hon en 
uppfattning om att så särskilt besvärligt kan det väl inte vara. Hon säger 
också, att hon trodde att det skulle vara busenkelt. Det är först i 
efterförloppet som hon reflekterar över att ”så enkelt är det inte riktigt”. 
Samtidigt är hon noga med att poängtera att hon har råkat ut för både 
konstiga och ovanliga problem som de flesta andra med största sannolikhet 
inte kommer att träffa på. Trots den uppfattningen väljer hon att ge samma 
råd till sin väninna som hon själv fick ta emot. Man kan tolka att det finns ett 
underliggande budskap i uppmaningen, vilket skulle kunna vara, att göra 
väninnan uppmärksam, så hon inte hamnar i skaran av mödrar som inte 
ammar utan ger nappflaska. Se till att du ”slipper” hålla på med några 
flaskor eller ”nått sånt där”, säger hon. Jag kan ana och tolka att budskapet 
också säger, se till att du klarar provet så att du hamnar på rätt sida, det vill 
säga bland de ammande kvinnorna. Det kanske är att dra tolkningen väl 
långt, samtidigt har amning blivit den outtalade normen som också ger 
bekräftelse på att man duger som kvinna. Den tolkningen finner jag stöd för 
hos Cocco.  

Hur påverkas mamman? 
Cocco är omföderska och har en besvärlig amning bakom sig som hon 
avslutade efter bara ett par veckor. Inför den här förlossningen, berättar hon, 
att hon hett önskade att amningen skulle fungera; vilket den aldrig kom att 
göra. Då jag träffar henne har hon slutat att amma. 

Jag hade ju tänkt nu, det måste funka (amningen), jag måste klara det nu, alla 
andra gör och jag vill ju också. (13:2) 

Det Cocco ger uttryck för är att hon vill klara amningen för att hon vill vara 
som alla andra, därmed ger hon uttryck för att man uppfattas som avvikande 
om man inte ammar. Att inte vara avvikande kan man förstå som den 
bakomliggande anledningen till att amningen framstår som viktig, i alla fall 
för Cocco. Då jag frågar henne om varför hon ville amma så uppger hon 
också andra skäl: 

Jag ville egentligen amma, det ville jag. För jag hade problem med första 
barnet också. Å den här gången tänkte jag; att nej – jag vill verkligen, men 
jag märkte bara efter några dagar eller en vecka, det är jobbigt, jag klarar det 
inte. Men jag hade pressen från överallt; att amma är bäst, att amma är bäst. 

–  Vem är det som ger den pressen? 
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Jag tror man har fått det/ Man läser jättemycket, att amma är bra. Och alla 
barnmorskor säger egentligen det i början också, nej, amma – försök! Försök 
amma, på sjukhuset också. Direkt, försök att amma. Och sen, jag tror att 
medierna, ja över allt – att amma är bäst. Man hör ju bara att amma är bäst 
och det är det ju säkert också, det är jättebra. Ibland tycker jag, eller för mig 
var det jättejobbigt – det funkade bara inte! (13:2) 

Cocco börjar med att säga att hon ”egentligen” ville amma. Jag tolkar att 
detta egentligen står för hennes egen inre drivkraft att amma, den att inte 
vara olik andra nyblivna mödrar. Och hon beskriver hur hon övertygade sig 
själv, hur hon hade tänkt; ”att nej – jag vill verkligen”, trots en tidigare 
erfarenhet som ledde till ett beslut om att sluta amma efter ett kort tag. Sedan 
ger hon uttryck för att då hon började tycka att det var jobbigt att amma, 
upplevde hon en enorm press att fortsätta. Nu handlade det inte längre om 
hennes egen inifrån kommande övertygelse utan om en utifrån kommande 
press. Den pressen hade andra förtecken än samhörigheten med det kvinnliga 
könet, den talade om att det var det bästa. Underförstått att det är bäst för 
barnet. På så vis blev det en skuldbeläggande press. Nu bör hon amma för 
barnets bästa. Ordet egentligen kan nu komma i ny dager. Hennes önskan 
om att amma, som hon kände under graviditeten, stämmer ju överens med 
vad som är bäst för barnet, där finns det ingen skillnad. Så bara efter några 
dagar upplever hon att ”det är jobbigt, jag klarar det inte” och plötsligt 
ställs hennes önskan, den ännu outtalade om att inte göra detta mer, mot 
barnets väl och ve. Hon betvivlar inte att amma ”säkert är jättebra”, men för 
henne var hela upplevelsen något annat än det hon förväntade sig. 

Jag hade tänkt - att de e så mysigt med å amma Och jag tyckte bara; ”Gud, 
Var är det mysiga”? Jag tycker inte alls att det är mysigt, sitta en till en och 
en halv timma, ha henne vid bröstet, ha ont, hela, nästan hela, i alla fall första 
tiden jättemycket, och sedan litegrann också. Jag tyckte inte alls det var 
mysigt. Den också: Det är så mysigt att amma och jag tyckte inte alls det. 
(13:6) 

Med hjälp av Coccos beskrivning och även av Nillas ovanför kan jag förstå 
att det finns en förväntan på upplevelsen av amningen, den ska vara mysig. 
Mysig så till vida att både mor och barn uppskattar och längtar efter 
amningsstunderna. 

Cocco säger att hon hade ”tänkt” att det skulle vara mysigt att amma, det 
vill säga något man längtar efter. Det innebär att hon mentalt har försökt att 
intala sig bilden av amning som något mysigt, trots att hon har en annan 
egen upplevelse av amning sedan tidigare. Den gången avbröt hon amningen 
bara efter ett kort tag för att det gjorde ont. I efterförloppet slår hon fast med 
bestämdhet att det ”inte alls” är så mysigt som man kan förledas att tro. 
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Amning, ett sätt att komma in i modersrollen 
Den framväxande tolkningen gav upphov till fem olika kategorier av 
förhoppningar eller bilder som mödrarna gjort sig om hur amningen skulle 
vara. Outtalat bakom bilderna ligger en överordnad förväntan om att 
amningen kommer vara en ”dörröppnare” för den nya rollen som mor. 
Mödrarna förväntar sig att amning ska vara något som: 

• Nyfödda både önskar och har förmåga att göra. 
•  Är enkelt att utföra för de flesta mor – barnpar.  
• Upplevs mysigt av både mor och barn. 
• Bevisar att modern är kvinna i ordets rätta bemärkelse, det vill säga 

att vara mor och ha mjölk i brösten. 
• Är bra för barnet. 

Sammantaget kan jag av mödrarnas berättelser förstå att det finns en inre 
önskan om att amma, denna önskan verkar inte enbart vara biologiskt driven 
utan i stor utsträckning påverkad av de föreställningar om amning som finns 
i samhället. Mödrarnas föreställningar om amning har påverkat dem att vilja 
amma, också för att leva upp till de förväntningar de känner att de har på sig 
från samhällets sida. 

Resultatet ger upphov till nya frågor. Den rådgivningslitteratur som 
kvinnorna läser, speglar den förväntningarna på amningen som kvinnor bär 
på? Kan den hjälpa till att förstå den normbild som framkommer av 
intervjuerna?  

Rådgivningslitteraturens framställning av amning 
För att få en uppfattning om rådgivningslitteraturen speglar mödrarnas 
förhoppningar och förväntningar på amningen har jag valt att studera två 
broschyrer som delas ut gratis till mödrarna på mödravårdscentralerna. Den 
första med namnet ”Graviditet, förlossning och den nya familjen” som ges ut 
av det kommersiella företaget SCA Hygiene Products (2005) och är 
faktagranskad av sjukvårdspersonal, nedan förkortad SCA och den andra är 
Karolinska Universitetssjukhusets häfte ”Till alla som väntar eller nyligen 
fött barn” (2005). Dessa båda broschyrer är också de första som man träffar 
på om man söker på ordet ”amning” på Google (januari 2007). 

I SCA:s broschyr finns tre rubriker om amning: Amning är inte bara mat, 
Amningsproblem och Flaskuppfödning. Hela amningskapitlet inleds med 
orden: 

Amningsstunderna kan bli en mysig stund som skapar trygghet, närhet och 
värme i den nära kontakten mellan dig och ditt barn. (SCA:100) 
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Det står: ”kan bli…” och inte ordet är i citatet ovan vilket betyder att det 
också kan bli på ett annat sätt. Det är inledningen till texten, och som jag 
förmodar, ska locka mödrar att läsa för att förbereda sig inför amningen så 
att de får uppleva mysiga stunder då de ammar sina barn. Dessa stunder 
framstår också som viktiga då de skapar trygghet, närhet och värme.  

Näringsmässig och praktisk 
Det första läsaren sedan får veta är att ”Bröst är bäst” och det med anledning 
av: 

Näringsmässigt är bröstmjölken väl anpassad till just ditt barns behov. Den 
innehåller bland annat fettsyror och proteiner som är livsviktiga för 
uppbyggnaden av celler. Den är lättsmält för barnets mage. Via bröstmjölken 
överförs också viktiga antikroppar från modern, vilket ger barnet ett naturligt 
skydd mot infektioner. Amning är bra för att förebygga eller försena utbrott 
av allergi. Bröstmjölken är den bästa näringen för spädbarnet och därför 
rekommenderar Socialstyrelsen att du ammar ditt barn helt i sex månader 
dvs. att barnet enbart får sin mammas mjölk de första sex månaderna. 
Undersökningar har visat att bröstmjölk på lång sikt kan förebygga kroniska 
tillstånd och sjukdomar. För dig som mamma är det praktiskt att amma, du 
har den alltid med dig, den håller alltid rätt temperatur och den är gratis. Allt 
eftersom barnet växer förändras mjölkens näringsinnehåll till att passa barnet. 
(SCA:100) 

Det som lyfts fram är bröstmjölkens alla näringsmässiga och medicinska 
fördelar och då bröstmjölken har så många rent hälsomässiga vinster önskar 
också Socialstyrelsen att mamman ammar sitt barn helt och fullt i sex 
månader. Det framgår också av texten att det är praktiskt, smidigt och enkelt 
för mamman att amma. Mjölken bär hon alltid med sig utan att behöva tänka 
på det. 

Naturgiven eller samskapande process? 
Under ett avsnitt som benämns förberedelser till att amma står att läsa att de 
fysiska förberedelserna för amning klarar kroppen själv och därför är det 
viktigaste att man känner sig trygg och har tillit till att brösten kan producera 
mjölk och att man känner att man vill amma. I stort sett kan alla kvinnor 
amma. Det bästa är att barnet läggs till bröstet direkt efter förlossningen och 
i sin egen takt får hitta till bröstet, vilket de flesta lyckas med inom de första 
timmarna, menar SCA:100ff 

Vi kan alltså se att man i SCA:s broschyr utgår från ett biomedicinskt 
synsätt. Kan mamman bara släppa taget och lita på sin kropp kan hon också 
få uppleva amningens mysighet. Hälsoeffekterna som bröstmjölken ger är 
stora. Kroppens fysiologi och hormoner förbereder kvinnan på amningen. 
Framställningen förmedlar att det framförallt handlar om att våga släppa 
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taget och lita på det naturligt givna och sin medfödda förmåga att kunna 
amma. Känner mamman obehag eller är orolig för hur amningen ska avlöpa 
gör hon bäst i att i god tid söka hjälp och stöd hos en amningsrådgivare som 
hon känner förtroende för (SCA 2005:107). 

I KS:s broschyr (2005) lyfts amningen fram från ett annat perspektiv, där 
får läsaren direkt veta att amning är en process som tar tid. Då amning 
handlar om ett samspel mellan mor och barn, behöver båda tid att lära känna 
varandra, bland annat kan man läsa: 

Den första tidens amning, när barnet är nyfött och mamman är nybörjare, är 
alldeles speciell. Ju mer förberedd man är på den första tiden ju mer 
underlättar man för sig själv. (KS:13) 

Vidare kan man läsa: 

Om den första tiden känns orolig, som den gör för en del kvinnor, är det lätt 
att tvivla på sin amningsförmåga… Barnet har hjälp av sina reflexer för att 
lära sig amma. Du själv får erfarenhet genom att träna amning. (KS 2005:13) 

Istället för att lyfta fram det biomedicinska synsättet lyfts amningen fram 
som en samspelsövning mellan mor och barn, där det handlar om att lära 
känna varandra. Barnet har hjälp av sina reflexer och för mammans del 
handlar det om att träna för att lära sig. Pappan/partnern lyfts fram som ett 
gott stöd under den här lärotiden. En liten bit in i texthäftet, kan jag också 
läsa, att det av och till händer att friska fullgångna barn ibland kan ha svårt 
att ta bröstet och börja suga, då deras amningsreflexer kan vara fördröjda. 
Som mor får man då mjölka ur sitt eget bröst och mata barnet. Ibland kan det 
dröja flera dagar innan barnet börjar suga. Det framgår ganska tydligt att 
amning inte bara är något naturgivet biomedicinskt utan också handlar om 
både samspel och att lära sig. Det framgår inte lika klart i SCA:s broschyr. 
Där beskrivs barnet som mycket kompetent med förmåga att själv ta sig till 
bröstet inom de första timmarna. Barnet har medfödda sök- och sugreflexer 
och enligt broschyren visar barnet tydligt sina sökreflexer när det vill komma 
till bröstet. 

Barnet visar tydligt med sina medfödda sökreflexer när det vill till bröstet. 
Det gör sugrörelser med läpparna, sätter fingrarna i munnen eller gapar och 
söker med munnen. (SCA:102) 

Mamman uppmanas också att inte låta barnet vänta för länge innan hon tar 
upp det. Då blir det frustrerat och börjar skrika och får svårare att ta ett bra 
tag runt bröstet. 

Amning framställs som något enkelt, naturligt givet av vår biologi, våra 
hormoner och medfödda reflexer hos barnet. Den känsla som broschyren 
förmedlar är att alla som vill, också har förutsättningar för, och borde klara 
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att amma. Förutom att amning handlar om fysiologi och hormoner så lyfter 
broschyren fram, om än lite undangömt, förmågan att se och upptäcka 
barnets signaler och att både vilja och kunna utlämna sig för barnets behov, 
det vill säga att låta barnet få avgöra både hur ofta och hur länge det ska 
ligga vid bröstet. Instoppat i texten kan jag läsa meningar som ”oftast är det 
bästa att låta barnets behov styra” och ”var lyhörd och följ barnets 
signaler”. Grundförutsättningen för amningen kan på så vis ses som att det 
handlar om att lita på sin egen kapacitet och på barnets förmåga.  

Amningstekniken är viktig 
Förutom detta lyfts vikten av god amningsteknik fram. 

Om barnet tar för litet tag om bröstet kan det lätt uppstå sår på vårtan, 
dessutom hämmas mjölkflödet. Barnet får inte i sig tillräckligt med mjölk och 
tömningen av bröstet blir otillräcklig. Det kan leda till att mjölken ”stockar 
sig” inne i mjölkgångarna. På sikt påverkas också mjölkproduktionen 
negativt och barnet kan få en allt för långsam viktutveckling. (SCA:110) 

Det är alltså barnet som måste ta tag om bröstet på ett ordentligt och korrekt 
sätt. Som läsare är det lätt att få uppfattningen att det är amningstekniken 
som är den springande punkten för om amningen ska lyckas eller ej. Även i 
KS ˗ broschyr betonas vikten av amningsteknik, här under rubrikerna: 
”Några tips som underlättar amningen om du inte tycker att det känns bra” 
och ”Några detaljer som kan försvåra i början”. Som läsare får man veta att 
de vanligaste amningsproblemen orsakas av att barnet har för litet tag om 
bröstet och då behöver gapa större. Båda broschyrerna ger instruktioner som 
vägledning om hur man ska lägga barnet till bröstet. 

Omgivningens påverkan eller att tänka positivt 
I SCA:s broschyr framträder det naturliga biomedicinska synsättet på 
amningen. Att amning också är en handling som är påverkad av vår kultur 
och hur den närmsta omgivningen förhåller sig till mor och barn ges däremot 
inget utrymme, till skillnad från informationen i KS:s häfte: 

Ibland kan omgivningens välmenande frågor och kommentarer om amning 
försvåra. (KS:21) 

I SCA:s häfte handlar det framförallt om den egna inställningen och att tänka 
positivt. Man får dessutom veta att det aldrig är för sent att starta en amning 
och också att adoptivmödrar, som inte fött sina barn, har förmåga att amma. 
Är det så att de kvinnor som har svårt med amningen, är de kvinnor som har 
svårt att lita till sin kropp? 
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Amning är inte bara mat utan också ett sätt att umgås med sitt barn på. Lita 
på att du kan ge ditt barn närhet och trygghet och din amning kommer att 
lyckas. (SCA:102) 

Jag tolkar det så, att har jag bara förmåga (dvs. tillit till naturens biologi) att 
ge mitt barn det mest väsentliga, närhet och trygghet, så kommer amningen 
att lyckas! Det står tydligt kommer att lyckas och kan förstås som en garanti. 
Vilken mamma vill tala om att man inte kan ge barnet närhet och trygghet?  

Amning är inte möjlig att ersätta 
Dessutom ger man följande råd till de mammor som flaskmatar: 

Sträva efter att få måltiderna lika nära, trygga och varma som de skulle ha 
blivit om du hade ammat. Kroppskontakten gör att barnet mår bra och växer 
bättre. (SCA: 114) 

Orden ”sträva efter” och ”skulle ha blivit” ger en tydlig fingervisning om att 
amningen inte är möjlig att ersätta. Även i KS - häftet lyfts amning fram som 
det bästa alternativet för både mor och barn. 

De båda texterna är till sin karaktär mycket olika varandra. Den ena, den 
från KS (2005) ger tyngdpunkt på amning som en samspelsövning, som tar 
tid att lära sig. Omgivningens stöd lyfts fram som en viktig del. Tips och råd 
om amningstekniska detaljer, ges också, och amningens många positiva 
hälsoeffekter poängteras. Den andra, den från SCA (2005) är skriven utifrån 
i första hand ett biomedicinskt synsätt på amningen. Det handlar om att ha 
tillit till kroppen. 

En sammanfogning av intervjuer och broschyrer 
En fråga jag ställt mig är om informationsmaterial runt amning också speglar 
de förhoppningar och förväntningar som mödrar har inför den stundande 
amningen. De två skrifterna jag har tagit del av är olika i sin framställning av 
ett i grunden likartat budskap – att uppmuntra till mer amning. Går det att få 
en uppfattning om föräldrars förväntningar bara genom att läsa 
informationsmaterial? 

Nedan följer en text, där jag försöker jämföra de förväntningar som jag 
fann att mödrarna hade inför den väntande amningen med de uppfattningar 
om amning som framkom i broschyrerna. Av intervjuerna framgick, att 
mödrarna tänkte på amning som något som nyfödda både önskar och kan. 
Barnet skulle därför kunna hjälpa mamman in i rollen som moder. Vidare 
var amning något naturligt, som likställdes med enkelt. Den skulle också ge 
mysig samvaro med barnet, och slutligen kunde amningen bevisa att modern 
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fungerade som en ”riktig” kvinna, det vill säga med förmåga att bilda mjölk. 
Dessutom var amning, ur hälsosynpunkt, värdefull för barnet. 

Granskningen sker genom att jag jämför en förväntan i taget mot 
framställningarna i broschyrerna. I varje avsnitt diskuterar jag också 
broschyrernas text i förhållande till aktuell forskning och försöker förstå i ett 
större helhetsperspektiv.  

Nyfödda både kan och önskar suga 
I mitt empiriska material finns en föreställning om att barn både vill och har 
förmåga att suga så fort de är födda. Speciellt i SCA:s information beskrivs 
barnet som kompetent och styrt av sina medfödda reflexer. Om barnet, bara 
får vara tillräckligt nära sin mamma, kommer det att tydligt visa, då det vill 
suga. Mödrarna uppmanas att låta barnen styra hur ofta och hur länge de vill 
amma37. Det i sin tur innebär att barnet anses vara kompetent, vill och kan 
amma. Ibland händer det att friska, nyfödda barns amningsreflexer är 
fördröjda och att det kan ta flera dagar innan barnet börjar suga, informerar 
KS om.  

Att barnet ska må gott och vilja suga ganska snart efter födelsen är en 
förhoppning, som Nilla har med sig till förlossningen men som inte 
infriades. Istället var hennes barn slött, hade lågt blodsocker och fick tillägg i 
början, och Nilla säger vid intervjutillfället, att hennes barn ”aldrig” har 
tyckt att det har varit kul att amma, även om han gör det av och till. Nilla, 
som här får utgöra exemplet, har med andra ord tagit till sig budskapet om 
barnets kompetens. Att barns amningsreflexer, ibland kan vara fördröjda, 
framstår som något som händer undantagsvis och Nilla har inte heller tänkt i 
de banorna. 

I budskapet till mödrarna sägs, att barnets förmåga att amma är naturligt 
och styrt av reflexer, vilka mamman bör anpassa sig efter. Så har det dock 
inte alltid varit och uppfattningen om hur barn ska bete sig och bemötas av 
sina föräldrar har skiftat genom tiderna38. Det är inte längesedan som mödrar 
uppmanades att ignorera barnets signaler och istället bestämma över både 
tider och matmängder till barnet39.  

Den vårdvetenskapliga forskningen står bakom budskapet i broschyrerna 
om spädbarns kompetens. Den påvisar barns förmåga att inom den första 
vakenhetsperioden kunna ta sig till bröstet och börja suga (Widström, 
Ransjö-Arvidson m.fl.1987) och att det har både hälsomässiga och 
psykologiska vinster (Winberg 2005). Som vid all forskning gäller detta för 
det stora flertalet och inte för varje enskild individ. Det är därmed inte 

                                                 
37 Jämför WHO och UNICEF’s (1989) tiostegsprogram för ”baby friendly hospital” steg 8: 
Uppmuntra fri amning, det vill säga oberoende av klockan. 
38 Jämför med Ekenstam, 1993 
39 Jämför med Ohrlander 1992 
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märkligt att dagens föräldrar har förväntningar på att barnen intuitivt ska ta 
sig till bröstet och börja suga.  

Forskningen visar också att barnens medfödda beteende, att söka sig till 
bröstet och suga stimuleras av hudkontakt med modern (Ransjö-Arvidson, 
Matthiesen, Lilja, Nissen m.fl. 2001) och att amning underlättas av att barnet 
har fri tillgång till bröstet, det vill säga att mamman inte begränsar antalet 
amningstillfällen (Renfrew, Lang, Martin, Woolridge 2002). I Nillas fall, där 
barnet var slött och hade lågt blodsocker, uppmanades hon att mata barnet på 
bestämda tider. Plötsligt blir det på Nillas inrådan som amningen ska ske; 
tvärtemot hur Nilla trodde och förberett sig på. Outtalat finns en förhoppning 
om att amningen ska vara ett sätt att hitta fram till den nya rollen som mor 
och att barnet på ett mycket intuitivt sätt ska hjälpa henne med det. 
Humenick, Hill, Spielberg (1998) har visat att mödrar som uppmanas av 
personalen att ge barnet extra mat utöver amningen lättare överger försöken 
att amma. 

För de flesta är amning enkelt 
Det är först i efterförloppet som kvinnorna inser att amning kanske inte alltid 
är så enkelt. ”Hur svårt kan det vara, det är väl bara att sätta barnet vid 
bröstet”? Är en uppfattning som finns och som Anki står som representant 
för i mitt material. Till och med som omföderska intalar många sig att det 
inte borde vara så svårt. Detta redovisas med hjälp av Cocco, som mentalt 
förberett sig och som tänkt, att det säkert berott på speciella omständigheter 
när det inte gick så bra vid förra tillfället. Bilden mammorna bär på, är att 
amning i grunden borde vara något enkelt. 

Av rådgivningslitteraturen framgår att amningstekniken är viktig, att man 
måste vara noga med att hålla barnet på ett bra sätt, så barnet kan ta ett stort 
tag om bröstet. Något som mödrarna inte tror ska vålla några större problem. 

Av SCA:s information får man uppfattningen att amning handlar om att 
tänka positivt medan man i KS:s broschyr lyfter fram omgivningens stöd 
som en viktig faktor och att amningen är en process som kan ta upp till två 
månader att lära sig. Något som mödrarna, i studien, inte alltid har tagit till 
sig. De har istället inställningen att amning är något naturgivet ”som 
fungerar av sig själv” och som också finns i undertonen av SCA:s broschyr. 

Denna inställning fann också Dahl (2004) i sin intervjustudie om bland 
annat mödrars förväntningar på amning. Dahl kallar det att tro på 
”naturlighetsprincipen” vilket innebär att om något är kommet ur naturen 
behövs vare sig kunskap eller lärdom.  Självklart har både födande och 
amning med kroppens biologiska funktioner att göra, men upplevelsen har 
med våra förväntningar att göra; och är på så sätt kulturellt betingade 
(Hörnfeldt 1998). Det finns inga naturliga skeenden där inte kulturen varit 
med och skapat de betydelser vi tillmäter dem, och amning kan inte heller 
vara kulturellt obefläckad: 
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Begreppet naturlig har en så inbyggd positiv klang att vi vare sig reagerar 
eller reflekterar över det. Men begreppet naturligt är inte en sanning i sig 
själv. Ordet får endast den betydelse vi är beredda att ge det. I 
naturlighetsdiskursen har ordet betydelsen av att vara något oproblematiserat 
och självklart (a.a.:27). 

Det är ju inte så att familjen, samhället eller kulturen försett modern med de 
erfarenheter, den utbildning och det stöd som krävs för att hon ensam, utan 
vidare, ska kunna utföra sin modersroll på egen hand (Stern 1996). 

Då processen ”att amma” framställs som naturlig, uppfattas den som lätt. 
Om den orsakar besvär, kan mödrarna känna sig misslyckade och dåliga. 
Karin har trots flera mjölkstockningar klarat av att amma. Hon har ändå 
inställningen, att amning i grunden är oproblematiskt och vill inte beskriva 
den som svår eller besvärlig. Paradoxalt nog, bidrar hon därigenom till att 
skapa en norm om amning som något lätt. 

Amning ger en mysig stund 
Av mina intervjuer framgår att man bör uppleva amningsstunderna som 
mysiga. Både Nilla och Cocco ger uttryck för att det är den gängse 
uppfattningen och fungerar allt som det skulle, borde amningsstunden 
upplevas så. I båda broschyrerna sägs att amning är mer än mat, och i SCA:s 
sägs, att amningsstunderna kan upplevas som mysiga, underförstått att det är 
den optimala och eftersträvansvärda situationen. 

Den naturliga diskursen kretsar kring kvinnans upplevelse och sökande 
efter den inre rösten, i kontakt med den egna kroppen skriver Markander- 
Eklund (1998:93). Om det inte blir som den biomedicinska litteraturen 
föreskriver, innebär det ofta att upplevelsen av det naturliga i betydelsen 
normal uteblir (Nylund Skog 1998). I mitt empiriska material kan jag se att 
kvinnorna ser på sin situation som onormal då de haft problem med 
amningen. Nylund Skog (1998) skulle vilja att begreppen naturlig och 
normal utvidgades, så de speglade en upplevelse av en händelse, som 
präglades av närvaro. En upplevelse av att kvinnan själv hade kontroll över 
skeendet, att hon upplevede sig som ett deltagande subjekt. Det är först då 
som begreppen ”naturlig” och ”normal” kan ges innehåll och mening menar 
hon.  

Hur vi ser meningsdimensionen hos det som sker är kulturellt präglat och 
färgar t.ex. upplevelsen av smärta (Callister, Khalaf, Semenic, Kartchner 
m.fl. 2003).  Ett problem med sjukvården är, att den är formad efter ett 
biomedicinskt perspektiv (Berg 2005), där det framförallt handlar om att 
spåra och behandla sjukdomar och komplikationer vilket ger en snäv 
definition av naturligt och normalt. En sådan snäv definition präglar 
framförallt SCA:s broschyr. 
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Att bli mor är också en djup existentiell omställning, som handlar om att 
föra släktet vidare (Stern 1996) och innehåller den primära frågan: Hur får 
man barnet att överleva? Att ha kontroll, kan då innebära att förlita sig på det 
medicinska paradigmet. Det kan befria mamman från risk, naturligt blir inte 
då, att hitta den egna rösten, i kontakt med den egna kroppen, utan istället att 
klara moderskapet.  Om naturligt, i amningsdiskursen, vidgas till att klara 
moderskapet, så kan det förklara att vissa mödrar väljer att ge barnet tillägg 
istället för att amma40. De mödrar som ingår i min studie har dock alla från 
början uttalat en önskan om att amma. Den mamma som klarar amningen 
efter sina ”naturliga intentioner” kan komma att få en snävare definition av 
naturligt, och kan på så sätt bidra till att en snäv definition lever vidare. 
Karin, som säger att hon mentalt har förberett sig, anser att amning i grunden 
är oproblematisk. 

Cocco, som däremot valt att avbryta amningen (liksom hon gjort en gång 
tidigare), hävdar med bestämdhet att det inte finns något mysigt i amningen. 
Men Coccos val har inte varit enkelt. Valsituationen har inneburit en svår 
dilemma situation; kan hon verkligen sluta, när det är det bästa för barnet? 

Den ammande modern är beviset på kvinnlighet 
Hagström (1998) anser att om man granskar rådgivningslitteraturen om 
naturlig förlossning och amning, kan man se att skillnaderna mellan könen 
inte alltid beror på naturen, utan kan överbryggas med hjälp av kulturen. 
Hårdrar man det, står alltid naturen fram bakom de kulturella olikheterna. 
Åtminstone under graviditet och amning är underbudskapet detsamma; man 
måste ha tilltro till naturen.  Det är inte så långsökt att tänka sig en 
kvinnlighetens kärna, som både tidlös och universell. Såväl förlossning som 
amning innebär stora omvandlingar och nya erfarenheter, både kroppsligen 
och känslomässigt, vilka är unikt kvinnliga. 

I den senmoderna människans självreflexiva projekt ingår att finna sin 
identitet (a.a.) och att det projektet stämmer väl överens med den 
biologisering som skett under 90-talet. Kvinnlighetens essens går att finna 
bland gener och hormoner, och det är något skiljt från manligheten. Med en 
hänvisning till Wikander 1994, säger Hagström att ”En exponering av 
kvinnan som sexobjekt har gått hand i hand med en uppvärdering av 
modersrollen och ett biologiserande av kvinnors erfarande” (1998:197). 
Vidare menar hon att: 

                                                 
40 Jämför Markander-Eklund (1998) som menar att olika inställningar till naturlig också kan 
generera olika förväntningar och därmed olika upplevelser. En kvinna som har stor tilltro till 
den medicinska experten mot en som önskar söka sina egna resurser och gränser vid 
förlossningen har olika behov av kontroll. Den ena vill inte förlora kontrollen över situationen 
och önskar medicinsk hjälp medan den andra vill komma i kontakt med de egna gränserna och 
är orolig över att behöva hjälp. De båda kommer positionera sig olika i naturlighetsdiskursen.  
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”Moderskapet och vägen dit framställs gång på gång och i allehanda 
sammanhang som det kvinnligaste av allt, som själva essensen av 
urkvinnligheten. Det är genom att föda och uppfostra barn en kvinna blir 
kvinna i ordets djupaste betydelse”.(1998:199) 

Av mina intervjuer framgår, att mammorna bär på en önskan om att klara 
amningen och därmed uppfylla den ultimata modersrollen; att tillhöra och 
inte vara avvikande: ”jag ville ju också, alla andra kan ju…” säger Cocco. 
Hennes uttalande kan stå för att man också vill bevisa att man besitter 
egenskaperna för ”urkvinnlighet”. Nilla säger också att man inte ska berätta 
för andra om man erfar amningen som ett problem. 

Också Palmér (2005) fann i en intervjustudie att amningen upplevdes som 
essentiell för moderskapet. Kanske är det därför som kvinnor inte vill berätta 
för grannar och nära vänner om amningen går dåligt. Istället vänder man sig 
till experter för att få hjälp. Tilltron till experter är stor och barnafödande är 
något man lätt överlämnar till den medicinska expertisen istället för att själv 
behålla inflytandet över situationen och ta sig igenom det som väntar 
(Lundgren 2005).  

Att inte lyckas med sin amning kan med andra ord få mödrar att känna sig 
mindre lyckade och okvinnliga i sina egenskaper. Antagligen kan både det 
att amning bevisar ens kvinnliga potential och uppfattningen om att den är 
svår att ersätta för barnet, skapa den inifrån kommande pressen som 
kvinnorna gav uttryck för i det empiriska materialet. 

Amning är bra för barnet 
Det råder ingen tvekan om att det finns en mängd positiva hälsoeffekter av 
amning för både mor och barn också i I-länder41, vilket också tydligt framgår 
i de båda skrifterna. I mitt empiriska material var kvinnorna också väl 
medvetna om detta. I informationsmaterialet ges mindre utrymme åt de 
upplevelsemässiga och känslomässiga sidorna av amning men att amning är 
mer än bara mat – utan också närhet och trygghet för barnet – framgår. Man 
kan lätt utläsa att det inte är möjligt att ersätta amningens alla fördelar med 
något annat. 

 Att inte vilja amma blir därför en dilemmasituation. Antingen väljer man 
att sluta att amma till nackdel för barnet eller också försöker man att amma 
och samtidigt förtränga att man inte trivs med det. En studie av Arora, 
McJunkin, Wehrer, Kuhn (2000) visar att mödrars beslut att amma främst 
berodde på 1) att det var bra för barnet, 2) att det är naturligt och 3) att det 
stärker bandet till barnet. Hager-Budny (1998) som i sin avhandling 
undersökt skillnader i objektrelationer, hos mödrar som väljer att amma i 
                                                 
41 Amning ger skydd för såväl mor som barn också i rika länder, van Rossum, Buchner & 
Hoeksstra (2006). Vidare finns en amerikansk studie, Ip, Chung, Raman m.fl. (2007), 
Breastfeeding and Maternal and Infant Health Outcomes in Developed Countries. 
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jämförelse med mödrar som väljer att flaskuppföda, fann att mödrar som 
väljer amning; la mer tid på- och ansåg relationer viktigare. De hade också 
lättare att genomföra något för någon annans skull än den andra gruppen. 
Samtidigt har en studie visat, att en fjärdedel av mödrarna som slutade amma 
inom en månad (USA) gjorde det på grund av hänsyn till pappan som 
mamman ville skulle kunna ta del av barnet på lika villkor (Arora m.fl. 
2000). 

Sammanfattande och övergripande tolkning 
De blivande mödrarna bar på en önskan om att amma påverkad av den syn 
och de normer som finns om amning i samhället. Outtalat har de en 
uppfattning om: att om de ammar så har de utfört det första steget in i 
moderskapet på ”rätt” sätt. Som mamma bör man amma för att duga som, 
eller kunna uppleva sig som en ”riktig mamma”. Det är den goda modern 
som ger barnet det som barnet önskar. Dessutom bevisar det att hon fungerar 
som kvinna med de biologiska förutsättningar som krävs för att amma. 

Min tolkning är också att kvinnorna tänkt sig amningen som en 
”dörröppnare” eller det ultimata sättet att komma in i och axla moderskapets 
nya roll. Hon kommer då bli beundrad och uppskattad av såväl sin 
omgivning som av barnet. 

Diskussion 

Varifrån kommer förväntningarna? 
Jag uppfattar att rådgivningslitteraturen speglar mödrarnas förväntningar på 
den stundande amningen. Att bröstmjölk är bästa näringen för ett spädbarn, 
och att de flesta barn är kapabla att amma, är budskapet. Samtidigt speglar 
rådgivningsbroschyrerna den naturlighetsdiskurs som existerar i vårt 
samhälle. Amning framställs som något lätt i betydelsen enkel att utföra 
eftersom barnet är utrustat med hormoner och reflexer som hjälper till. 
Bakom denna uppfattning står den medicinska forskningen. Den gör det lätt 
att uppfatta sig själv eller barnet som onormal om amningen inte fungerar. 

Socialt har normen blivit att man både bör amma och tycka det ger en 
trevlig samvaro med barnet. Tack vare den biologisering som har skett av 
kvinnans kropp kan det också kännas skamfullt att misslyckas med att 
amma. Outtalat finns uppfattningen bland mödrarna att ammar man så utför 
man också sitt moderskap på ett bra sätt. Att amma bevisar dessutom att man 
är kvinna i ordets rätta mening.  Implicit säger detta, att amningen framstår 
som ett förtryck; att fritt välja att inte amma är nästan omöjligt. Hur kan man 
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förstå det? För att försöka förstå, har jag också blickat bakåt. Med hjälp av 
historiska tillbakablickar kan tolkningarna få nytt ljus. 
 

Bondesamhället var patriarkaliskt till sin uppbyggnad. Äktenskapet 
fungerade som ett totalt komplement mellan könen; båda fick klart 
uppdelade arbetsfält. Ofta uppträdde kvinnorna tillsammans med andra 
kvinnor och männen med andra män. Den ökade geografiska rörligheten 
under 1800-talet gav nya behov av enkla och tydliga koder, som markerade 
klassgräns och identitet. Det blev viktigt hur man uppträdde offentligt, och 
det blev en motsättning och en skärpning mellan privat och offentligt, 
förhållandet brukar kallas ”familism”. Familism är fokuseringen på den lilla 
familjegruppen som samhällets självklara centrum och det präglar 1800- 
talets kulturomvandling (Frykman 1979). 

I början av 1900-talet kan man se hur de nya borgerliga äktenskapliga 
mönstren också vinner terräng i bondesamhället och hos arbetarklassen. 
Inbyggt i 1800-talets äktenskapsuppfattning fanns en asymmetri som fick 
stora konsekvenser för känslo- och maktspelet mellan makarna, ur denna 
föddes värdesystem och rollmönster som kommit att prägla hela 1900-talets 
könskamp (a.a.:83). Det är den aktive handlande mannen och den passiva 
längtande kvinnan. Den borgerliga kvinnan ses som ett älskligt men 
bräckligt väsen, som ständigt måste skyddas. Det är i 1800-talets borgerliga 
kultur, som dramat mamma-pappa-barn tar form: där råder en annan syn på 
barns fostran. Den borgerliga klassens expansion baseras på en ny inskolning 
av individen, där nyckelorden är självdisciplin, självförverkligande och en 
väl inpräglad morallära (Löfgren 1979:88)42. Tidigare generationer hade sett 
kroppskontakt som något basalt, och den gängse normen var att mor och 
barn skulle sova tillsammans (Ekenstam 1993).  

De borgerliga kvinnorna drog sig undan och ammade i avskildhet. I 
bondesamhället hade man en mer pragmatisk inställning, där ammade man 
länge och man ”ammade i frihet utan insikter om det socialt störande i 
denna form av spädbarnsvård” (Frykman och Löfgren 1979:172). Det 
paradoxala med borgerligheten i den viktorianska kulturen var att just genom 
att medvetet försöka fördriva sexualiteten så byggde man in den överallt 
(a.a.). 

Sedan början på 1900-talet föder kvinnorna barn på institutionerna, 
dagens förlossningskliniker. Mor och barn separeras, och det är läkarkåren 
som bestämmer och organiserar hur vården ska bedrivas (Höjeberg 1991). 
Mödrarna får träffa barnen en stund var fjärde timma för att amma dem och 
sedan återlämna dem till barnsalen igen (Svensson och Nordgren 2002). Att 
mor och barn ska vara tillsammans och lära känna varandra ses inte som 
något viktigt. Den basala kunskap som behövs för att lyckas med 

                                                 
42 Jämför Ohrlander (1992): Föräldrarna skulle ta sitt ansvar för barnen och barnen skulle 
uppfostras att lyda. 
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amningspraktiken tunnas ut. Antalet mödrar som ammar minskar 
(Socialstyrelsens statistik 2008) och slutligen kommer en motreaktion, där 
kvinnorna själva genom frivilligorganisationer som Amningshjälpen vill 
ändra på ordningen (Uhrus 2005). 

Man kan se det som att kvinnorna tar upp kampen mot den patriarkala 
läkarvetenskapen (Hörnfeldt 1998). Kvinnorna kämpade och lyckades, 
amningssiffrorna steg och låg som högst 1996 (Socialstyrelsens statistik 
2008). 

Läkarvetenskapen kan ses som det manliga, medicinska alternativet och 
det kvinnliga som symbol för det ”naturliga” omvårdande alternativet. Det 
blir också ett särskiljande mellan könen (Hörnfeldt 1998). För att vara 
kvinna måste man bevisa att man lyckas att ge barnet den naturliga 
omvårdande relationen, amning. Att inte lyckas kan leda till känslan av att 
stå utanför den egna könsordningen. 

Efter 1996 har andelen mammor som ammar minskat i antal. Det i sin tur 
kan bero på sämre kunskaper, både hos gemene man och inom vården, 
mindre tid och mindre stöd till kvinnorna från barnmorskornas sida. En 
annan förklaring kan också vara att man inte vill utmana sin kvinnlighet i 
den mening som Hagström (1998) ger det; om amning skulle vara det 
ultimata moderskapet skulle det samtidigt innebära att amma skulle vara det 
kvinnligaste av allt. Idag vill man inte ha en genderuppdelning utan vara 
jämlika som kön? Ytterligare en förklaring är att vissa kvinnor väljer bort 
amningen till förmån för sig själva. Det kan tyda på att amningsdiskursen 
definitionsmässigt håller på att utvidgas (till att klara moderskapet istället 
för likhetstecken med moderskapet). I ett individualistiskt samhälle är det 
inte heller självklart att mor och barn ses som en helhet utan som två 
separata individer. 

Varför ökad press? 
Av resonemanget ovan kan man förstå att kvinnorna kan känna en press på 
sig att amma, dels är bröstmjölken den bästa näringen för barnen, dels 
bevisar amningsförmågan att man fungerar som kvinna. Vidare finns 
uppfattningen i samhället att om man ammar så utför man sitt moderskap på 
ett bra sätt. 

Att amma är inte längre vare sig oproblematisk som bland 1700-talets 
allmoge43 eller någon privat syssla som bland borgarnas kvinnor. Idag får 
nyblivna mödrar frågor, tips och råd om sin amning både av släkt och vänner 
och av kända som okända människor i sin omgivning. Att inte amma kan 
kännas som ett misslyckande. I botten hos kvinnan själv kan det då finnas en 
känsla av att bli betraktad som sämre kvinna, sämre moder. Att berätta att 

                                                 
43 Lithell (1999) har dock visat att man ammade mindre under 1700-talet än på 1800-talet, 
kanske främst av okunskap om amningens betydelse för barnets hälsa. 
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man inte ammar kan kännas svårt. Privat kan därmed få en annan betydelse; 
att man ogärna talar med andra om upplevelser av amning som svårt eller 
besvärligt. 

Idag finns också en tanke om att vi inte är olika, vad gäller förmåga att ge 
omvårdnad, som man och kvinna, och den omvårdande biten till barnet bör 
vi gärna dela på. Att ge barnet mat (amma) kan ses som en gränssituation, 
vem ska mata du eller jag? Jmf Arora m.fl. (2000) som visade att en 
fjärdedel av kvinnorna i USA som slutade amma inom en månad gjorde det 
för att ge mannen tillträde till matningen av barnen. Bröstmjölk kan ges utan 
att amma. Kommer vi att se sjunkande amningssiffror? Kvinnorna kanske 
inte vill amma eller använda amningen som ett särskiljande mellan könen – 
och då gäller det att också få männen att mata barnen? 
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5 Amningskonsultationen 

I det här kapitlet kommer inledningen på ett amningskonsultativt möte att 
redovisas med hjälp av en videofilm. Både mamma och barnmorska är i full 
aktion och på så vis hjälper det till att förstå interaktionen dem emellan. 

En inblick i videomaterialet  
Med utgångspunkt från det pedagogiska mötets förutsättningar har jag 
försökt se hur interaktionen ser ut mellan mamma och barnmorska, utifrån 
deras olika roller. Kan mamman få studsa mot en barnmorska som är 
övertygad om hur amningen ska gå till? Kan barnmorskan inta mammans 
perspektiv för att börja där i sitt utlärande? Hur möter de varandra? 

Det är i den inledande delen av mötet som förtroenden skapas och 
deltagarna har möjlighet att sluta kontrakt om vad som ska avhandlas (Block 
1981, 1993). Inledningen anger ofta både inriktningen på sakfrågan och hur 
vi förhåller oss till varandra. I det pedagogiska mötet är tanken att 
barnmorskan ska kunna ledsaga och hjälpa mamman vidare; målet är att 
mamman ska kunna pröva sin förförståelse mot barnmorskans förmodade 
större kunskap. Detta är bara möjligt om mamman har tillit till barnmorskan 
och vågar vara öppen (Block 1993). Kontakten mellan de båda blir därför 
betydelsefull. All kontakt har också en gräns, och kontakten blir meningsfull 
först då jag upplever ”mig” i relation till vad som inte är jag (min förståelse 
jämfört med din) – då först finns möjlighet till ny upplevelse, nytt erfarande 
(Hostrup 2002, Nevis 1998 och Zinker 1998). 

På videon har jag kunnat följa samtalets gång. Videomaterialet av 
amningskonsultationerna är därför det bästa empiriska materialet för att 
förstå vilka rollförväntningar som kan finnas och hur det kan påverka både 
mammans, pappans och barnmorskans agerande. 

Ett konkret exempel 
Jag har valt att lyfta fram en bit ur en amningskonsultation som är 
representativ för materialet i stort. Följande videoutdrag är inledningen av ett 
en timmes långt amningsmöte.   

Mamman tar också upp en fråga, som dagens kvinnor ofta ställer sig – 
räcker mjölken? En fråga där mamman bör kunna få svar från någon som är 
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fast övertygad om sin kunskap om hur detta fungerar. Därmed kan mamman 
få en ny bild eller ny förståelse av amningen (jämför Nyström, 2005).  
Följande samtal, uppspaltat i tre delar, utspelar sig under de första tio 
minuterna efter själva hälsningsfraserna mellan den nyblivna familjen 
(mamma, pappa och baby) och en barnmorska, som familjen inte tidigare 
träffat. Familjen har varit hemma i tre dagar och kommer tillbaka till 
sjukhuset för att få hjälp med amningen. Den kommer in genom dörren 
samtidigt som barnmorskan läser igenom den tidigare journalen. 

Det inledande samtalet 
P= pappa, M= mamma och Bm = barnmorska 

P: Så nu har han bott hemma några dagar. 

Bm: När ni åkte hem var det bestämt då att han skulle få både bröstmjölk och 
ersättning, hemma också? 

M: Det var ju sagt så att vi kunde pröva med det, men det var ju inte sagt så 
att vi måste pröva det, det var inga sådana där direktiv att…. 

P: Nej, det var ju inte direkt så, utan det var mer om vi upplevde efter att han 
ammat och så att han fortfarande har fingrarna i munnen och är skrikig och 
så, så kunde vi ge lite granna. 

M: Det är väl det att han har inte känt sig nöjd, även det att jag har suttit och 
ammat kanske i 45 min, 1 timme. 

Bm: Från ett bröst eller har du bytt? 

M: Jag har bytt. 

Bm: Ha, det är bra det! mm … 

M: Men det är väl det att han somnar också. 

P: Han drönar in rätt så fort. 

M: Så jag har fått hålla på med händerna och fått nypa honom för att han ska 
hålla sig vaken. 

P: Nyper? Nyper, det gör vi ju inte (tittar på mamman). 

M: Ja, ja inte nypa honom men, jag har fått nypa till lite da. 

P: Men det är väl det att vi har inte haft några kläder på honom för att det ska 
vara kallt och eländigt. (Tittar upp på barnmorskan). 
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M: Sen är det väl det, då man har/ 

Bm: Det är så varmt och skönt hos mamma. 

M: Mm, precis. 

M: Sen när man då har ammat klart och jag har lagt ifrån mig, å han har sovit, 
så har det kanske gått en halv timme, ungefär (tittar på pappan) innan han 
vaknat igen då och gallskriker, och visar tecken igen då på att han är hungrig. 
(Nickar mot barnmorskan.) 

Bm: OK. 

P: Om vi tytt dom tecknen rätt då, att han har fingrarna i munnen och skriker 
och/ 

Bm: Det måste man ju, vid hans ålder måste man ju/ 

M+P: Självklart/ naturligtvis/ 

Bm: Tro att det är hunger. (Med hög röst.) 

P: Naturligtvis kan det vara gaser och annat också, men har det varit det, så 
har det ju kommit en sån här jättebrak och så har han grinat till en kort stund 
och sen så har han varit väldigt glad igen. (Tittar ner i golvet) Så jag tycker 
att man känner skillnad, nu efter ett tag, på vad som är hungerskrik och 
inte.(Tittar på mamman.) 

Bm: Det låter bra det. Så ni börjar känna igen vad som är vad. Då börjar man 
ju genast känna sig säkrare på sin baby. 

Barnmorskan ställer frågor och gör bedömningar 
Barnmorskan börjar med att ställa en fråga som, kan uppfattas som att hon 
vill ta reda på om det är föräldrarna själva eller institutionen som bestämt, att 
barnet ska äta både bröstmjölk och ersättning. En fråga som kan väcka 
misstroende; var det bestämt att han skulle få ersättning eller är det något 
föräldrarna själva hittat på? Barnmorskans ordval ”var det bestämt då” kan 
betyda: fanns det en uppgörelse mellan er och oss om att ge barnet 
ersättning? En annan tolkning kan vara; en undran eller en fråga om 
kollegorna på institutionen bestämt att barnet ska ha ersättning hemma 
också, och i sådana fall – varför? Bestämt får formen av något absolut, något 
som ovillkorligen gäller. Något som kan vara viktigt för barnmorskan att ha 
klarhet i. Finns det medicinska skäl eller förhållningsorder sedan tidigare 
kontakter som hon som barnmorska bör förhålla sig till? 

Då mamman svarar barnmorskan säger hon: ”Det var sagt så, att vi kunde 
pröva”. Något som kan förmedla att de som föräldrar inte själva har hittat på 
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att ge barnet tillägg hemma. Orden ”det var sagt så” innehåller, att det finns 
andra som också ansett att de kunde pröva att ge tillägg. Jag tolkar 
mammans svar som att hon först frigör sig från ”misstanken” om att själv ha 
hittat på ett eget sätt att förhålla sig på. Därefter fortsätter hon med orden: 
”Det var ju inte så att vi måste göra det, det var ju inga sådana direktiv”. 
Mamma använder ordet ”direktiv” ett starkt ord som hon tar till för att 
balansera barnmorskans ord bestämt. Hon vill med det förmedla, att hon inte 
uppfattat annat än förslag från institutionens sida, och att de som föräldrar 
har fått avgöra, vad de tror har varit det mest riktiga. En tolkning skulle 
kunna vara att mamman tycker att det är bra, att hon har institutionens 
förtroende att själv avgöra om barnet behöver annan mat. En annan tolkning 
kan vara, att hon försöker säga att i och med att det inte funnits några 
direktiv, så har det också varit svårt att fatta beslut. Det i sin tur kan ha 
inneburit, att hon som mamma kan ha känt sig osäker på hur hon skulle 
handla. I sin nästa mening säger hon: ”Det är väl det att han har inte känt sig 
nöjd”. Jag tyder denna utsaga som mammans förklaring till varför 
föräldrarna gett barnet extra mjölkersättning. Då mammans känsla har varit 
att barnet inte är nöjt, så har hon tagit för givet att det är mat det har velat ha.  
Hur ska hon som mamma veta vad som är bäst att göra? Mamman upplever 
att barnet inte är nöjt ”även om jag har suttit och ammat kanske i 45 min, 1 
timme”. Redan här utläser jag att mamman signalerar en underliggande 
fråga: ”Kanske har jag inte tillräckligt med mjölk?” 

Pappan förstärker mamman i dialogen genom att bekräfta, att det inte 
funnits några direktiv utan avgörandet om tillägg har legat hos föräldrarna. 
Om föräldrarna trodde, att barnet inte var mätt efter amningen, så kunde 
(borde?) de ge lite tillägg. På detta sätt kan pappans utsaga förmedla, att de 
försökt att hålla sig till institutionens råd så gott de kunnat. På ett eller annat 
sätt känner pappan behov av att förstärka vad mamman redan sagt. Bakom 
det motivet kan finnas, att pappan skönjer en misstanke, om att de måste 
försvara sitt handlande.  

Frågan som barnmorskan ställer till föräldrarna är inledningen och starten 
på deras samtal, och den blir på så vis styrande för var uppmärksamheten 
från början kommer att riktas. I ett möte mellan en hjälpsökande och en 
hjälpare råder det en obalans så till vida, att den ena är beroende av den 
andre för att få hjälp. Att ge den hjälpsökande gott om utrymme, för att med 
egna ord berätta om sin situation, kan ge en mer ömsesidig relation. Frågor 
är däremot oftare än vad vi tror ett medel för maktutövning (Crafoord 1994). 
Det är i inledningen förtroenden ska skapas. Ofta finns bakomliggande 
frågor: ”Kan jag lita på dig? Kan du hjälpa mig vidare?” 

Den första frågan leder vidare till att mamman börjar beskriva sina 
funderingar. Barnet är inte nöjt trots att hon sitter, som hon uppfattar det, och 
ammar länge. Barnmorskan ställer här ytterligare en fråga: ”Från ett bröst, 
eller har du bytt”? Vad är hennes avsikt med att ställa frågan? Vill hon veta i 
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största allmänhet hur mamman gör eller finns det ett ”rätt” sätt och ett ”fel” 
sätt?  

Då mamman berättar att hon bytt bröst, bedömer barnmorskan att hon 
gjort rätt. Är det ett sätt för barnmorskan att positionera sig, att markera att 
hon som expert vet hur det ska vara? Vill hon på detta sätt inge föräldrarna 
förtroende för hennes kunnande? Crafoord (1994) anser, att det är bättre att 
vänta med den sortens frågor tills man har ringat in problemet. Risken är 
annars att man fastnar i aspekter av innehållet som inte är relevant för 
sammanhanget. Att fråga ut den andre sätter ofta krokben för ett empatiskt 
lyssnande (Rosenberg 2003). 

Det finns en skillnad i den första frågan, om barnet fått tillägg, och den 
andra, på så sätt att den första kan vara av betydelse för att barnmorskan ska 
få veta vad som avhandlats innan hon kom in i bilden. Den innehåller viktig 
information för att få sammanhanget klarlagt.  Om barnet har fått 
mjölkersättning på kollegornas inrådan, finns då en medicinsk indikation? 
Eller har barnet fått tillägg för att familjen vill? Den andra frågan har jag 
kallat kontrollfråga. Den kan stå som exempel på ett avbrytande av 
mammans berättelse och kan likna den sorts frågor som Crafoord (1994) 
anser vara medel för maktutövning. 

Föräldrarna vill framstå som goda föräldrar 
Efter den avbrytande kontrollfrågan fortsätter mamman att beskriva vad hon 
uppfattar som ett problem: barnet somnar så fort han ska amma. Pappan 
bekräftar observationen. Mamma får nypa barnet för att det ska vara vaket. 
Då pappan får höra att mamman säger, att hon nyper sonen, tittar han på 
henne och frågar: ”Nyper?”  Pappan vill gärna ändra den beskrivningen. Han 
vänder sig mot barnmorskan och berättar hur han anser att de egentligen gör. 
Pappa beskriver att de måste ”ha honom naken så det ska vara kallt och 
eländigt”. Att barnet somnar är föräldrarna helt överens om. Barnmorskan 
säger/svarar: ”Det är så varmt och skönt hos mamma”. 

Redan så här tidigt i dialogen förstår jag, att föräldrarna vill vara till lags, 
framstå som goda föräldrar och göra det som förväntas av dem. 
Barnmorskan, som är både expert och representant för samhället, är därför 
någon som de vill framstå i god dager inför. Pappan får också bråttom att 
skyla över det eventuellt tvivelaktiga beteendet att nypa sonen. 

Trots lite osämja mellan föräldrarna har de gemensamt beskrivit ett 
problem: Barnet somnar då han ska amma hos mamma. Barnmorskan svarar, 
efter en blick från pappan, med att det är så varmt och skönt hos mamma. 
Den första tolkningen var, att hon ville visa mamman lite förståelse, och 
påståendet kan då betyda att det är varmt och skönt hos mamma, och det 
hade det inte varit om hon nöp sonen, så det gjorde ont. En andra tolkning 
kan vara, att de inte lyckas göra det kallt och eländigt eftersom barnet 
somnar i famnen hos mamma. En tredje tolkning kan vara, att eftersom det 
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är så varmt och skönt hos mamma så får man ta till knep så barnet inte 
somnar. Man kan exempelvis göra det kallt och eländigt. Detta kan vara ett 
sätt för barnmorskan att förmedla förståelse för föräldrarnas handlande. 

Mamma svarar med repliken ”precis”, vilket gjorde att jag först trodde, att 
mamman kände att hon fick en del sympati från barnmorskan. Vid närmare 
studium upptäcker jag däremot, att hon säger ”precis” på grund av att hon 
blivit avbruten mitt i en påbörjad mening. Barnmorskan avbryter eller talar i 
mun på mamman, för att svara an på pappans ögonkontakt. Ordet ”precis” 
fungerar som ett bekräftande av att hon hört vad barnmorskan sa innan hon 
fullföljer den redan påbörjade meningen. 

Mamman ger ytterligare en infallsvinkel på vad hon upplever som ett 
problem. Då hon känner sig klar med amningen och lägger sonen ifrån sig, 
så sover han en halvtimme, ungefär, innan han vaknar och gallskriker och 
visar tecken på att vara hungrig. Jag tolkar att mamman åter signalerar en 
oro över om hennes mjölk räcker för barnets behov. Pappa tillägger: ”Om vi 
förstår tecknen rätt, att han har fingrarna i munnen och skriker”. Detta kan 
betyda, att föräldrarna inte känner sig säkra på hur de ska tyda barnets 
signaler. Kan det vara så att de missbedömer situationen? Det verkar vara en 
aktuell fråga som speciellt pappan ställer sig. Jag tolkar att pappan också är 
öppen för andra synsätt, då han börjar sitt inlägg med ordet ”om”. 
Barnmorskan svarar med en självklar auktoritet: ”Det måste man ju, vid hans 
ålder måste man ju/.” Här avbryts hon genom att både mamma och pappa, i 
mun på varandra, säger: ”Självklart naturligtvis.”  Barnmorskan avslutar 
meningen: ”….tro att han är hungrig!” 

Vad är det som händer i denna snabba ordväxling? Vad är det som gör att 
båda föräldrarna avbryter barnmorskan efter orden: ”Det måste man ju, vid 
hans ålder måste man ju…” Vad är det som de uppfattar att man måste? 
Tyda signalerna rätt? Är det detta som barnmorskan avser? Antagligen inte, 
eftersom hon avslutar meningen med orden: ”… tro att han är hungrig”. En 
annan tolkning på föräldrarnas agerande kan vara att båda är lyhörda för och 
snabbt svarar an på ord som ”det måste man”. De vill helt enkelt framstå 
som goda föräldrar och är snabba på att bekräfta, att de gör som 
barnmorskan anser att man måste….   Kanske svarar de allt för snabbt? 
Pappan, som just beskrivit hur barnet beter sig, och dessutom påbörjat 
meningen med ett frågande ”om” övergår till att berätta hur han lärt sig att 
tyda barnets signaler. 

En önskan om hjälp omvandlas till försvar av den egna 
kompetensen 
Vad finns det för budskap i det som barnmorskan säger? Hon använder 
orden, ”det måste man ju” som hon dessutom upprepar. ”Måste man ju” kan 
översättas med ordet ska och innebär ett krav. När personer hör krav, ställs 
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de inför två valmöjligheter. Det ena är att lyda och det andra är att revoltera 
(Rosenberg 2003). Vi kan alltså tänka oss två valmöjligheter för pappans 
agerande. Den första kan då vara att pappan vill vara till lags. Istället för att 
berätta om sin sårbarhet, sin oro över om de förstår barnet rätt, väljer han att 
beskriva att han gjort framsteg; att han nu efter en tid tillsammans med 
barnet förstår barnets signaler bättre och börjar få förståelse för vad som är 
hungerskrik och inte. Han förstår barnmorskans synpunkt, att man måste 
tyda signalerna rätt, speciellt då barnet är så litet. Han slätar på så vis över 
eller tar udden av sin första undran – om de förstår signalerna rätt.  

Den andra valmöjligheten kan vara, att han vill tala om för barnmorskan, 
att barnet visst skriker av andra skäl än av hunger. ”Naturligtvis kan det vara 
gaser och annat också,”säger han. I det här avsnittet pratar barnmorskan med 
höjd röst men pappan låter sig inte avbrytas av henne. Han fortsätter bara att 
utveckla sin tankegång och får slutligen talarutrymmet. Kan det vara så, att 
han vill markera för barnmorskan: att de som föräldrar är både 
ansvarstagande och lyhörda för sitt barns behov? Han beskriver att de redan 
nu har kommit långt i förståelsen av barnets olika signaler.  

Hostrup (2002) anger, att bakom varje beteende ligger ett behov. Det är 
inte alltid som vi själva har reflekterat över våra bakomliggande behov. Ett 
behov är sällan ens egen ensak utan påverkar också ens omgivning, påstår 
Lewin (1951).  Han fortsätter att säga, att människan aldrig är helt ensam, 
utan ingår alltid i ett psykologiskt sammanhang, som hon intuitivt 
förnimmer.  Det finns alltid en totalitet av existerande fakta som uppfattas 
som ömsesidigt beroende. Människans beteende är därför aldrig enbart 
orsakat av individuella egenskaper eller enbart av faktorer i omgivningen. 
De är i stället ett resultat av dynamiken mellan dessa båda. Inget är någonsin 
statiskt (a.a.). 

Pappan kan vilja markera för barnmorskan, att han tar barnet och dess 
välbefinnande på största allvar, och att han redan nu har en viss känsla för de 
olika skriken. Jag tolkar, att det sker en vändning; från en önskan om hjälp, 
till en beskrivning av de egna framstegen som förälder. 

Barnmorskan svarar med: ”Det låter bra det. Så ni börjar känna igen vad 
som är vad. Då börjar man ju genast känna sig säkrare på sin baby.” 
Barnmorskan använder ordet ni, vilket indirekt betyder, att hon ser pappan 
som talesman för dem båda. Efter hennes omdöme om att det låter bra, det 
som pappan berättat, fortsätter hon i en fråga, så ni börjar och avslutar med 
ett påstående om vilka konsekvenser det bör innebära. Föräldrarna bör alltså 
känna sig ganska säkra på sin baby, konstaterar barnmorskan. Föräldrarnas 
reaktion är tystnad. 

Vad ville barnmorskan förmedla, med sina ord ”det måste man ju”? Inte 
att man måste känna sig säker på sitt barns signaler, vilket jag förmodar, att 
föräldrarna först trodde – utan hon vill förmedla, som jag tolkar det, att ett 
barn som skriker SKA uppfattas som hungrigt. 
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Efter det här meningsutbytet startar en ny sekvens på videon. När jag 
studerar den här korta inledningssekvensen ytterligare en gång, så undrar jag 
fortfarande vad som ligger bakom mammans berättande? Vilka känslor och 
behov finns det bakom hennes utsagor, som kan sammanfattas med att 
barnet inte är nöjt, att han ligger vid bröstet länge, han somnar gärna där. 
Pojken vaknar, då hon lägger honom ifrån sig, redan efter en halvtimme. 

Den respons, barnmorskan ger mamman på de problem hon har beskrivit, 
är OK. Hur kan vi förstå ordet OK? Kan det betyda, att jag hör vad du säger, 
kort och gott. Eller kan det betyda: ”Så är det – vad trodde du?” Eller 
möjligen: ”Jag förstår, låt mig fundera hur jag bäst kan hjälpa dig?” Kan det 
vara så att innan barnmorskan hinner ge ett förtydligande om vad hon kan 
tänka som nästa steg, så tar pappan ordet? 

Att lyssna med empati handlar om att lyssna på vad den andre observerar, 
känner, behöver och ber om (Rosenberg 2003). Att lyssna med empati 
kräver, att man lyssnar med hela sitt väsen. I kontakt med andra använder vi 
oss av vår empati först då vi lyckats göra oss av med förutfattade meningar 
och våra bedömningar om den andre (a.a.). Med andra ord kan man säga, att 
vi är villiga att riskera vår fördom eller pröva vår förförståelse (Gadamer 
1995). Det kräver en reaktion av den som lyssnar som inte kan förberedas. 
Det kräver inget av det förgångna. Det kräver närvaro, det kräver dig och det 
är ansvar (Buber 1993). 

Barnmorskan vill ställa diagnos 
Konsultationen fortsätter efter den första sekvensen med att barnmorskan 
ställer en ny fråga. Ställer hon denna då hon med hjälp av sin erfarenhet kan 
ana problemets art? Känner hon igen mammans problem och intuitivt kan 
förstå vad mammans oro härstammar ifrån? Vill hon med frågan få mamman 
att berätta mer om sin oro och sin situation? Eller ställer hon frågan för att 
ringa in problemets omfattning och art; har mamman verkligen någon 
mjölk? Det finns en risk att man baserar sina antaganden om den andre med 
hjälp av sin erfarenhet, och då söker det typiska utan att känna eller förstå 
människan. Det är den första av tre hierarkiska nivåer i en mellanmänsklig 
förståelse enligt Gadamer (Nyström 2005). Som ”diagnossättare” söker man 
strukturer som man känner igen sedan tidigare. Gör man det för snabbt är 
risken stor, att man allt för tidigt kommer in på lösningsförslag, som inte är 
relevanta (Crafoord 1994). 

Samtalet fortsätter… 

Bm: Hur känns det i dina bröst, tycker du att de har blivit mera mjölkfulla? 

M: Ja det tycker jag. Då när vi kom hem i torsdags, då var det så’na 
spänningar. Men så upplever jag också, i och med att jag har ammat så pass 
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mycket, så har det känts som att det kanske har tagit slut. Det är bara den 
känslan man får, jag vet inte. 

P: Dom är inte sprängfulla. 

Bm: Nej det här att dom är sprängfulla, det varar under en kort tid, när 
brösten är svullna också. Så, så fort det går ner så känns det inte lika 
obehagligt längre, så det kan vara mycket mjölk i alla fall. Men den här herrn 
har haft stora krav på mat ifrån det att han först kom. Det ser vi ju redan när 
han kom till BB- avdelningen, så var han inte nöjd/  

M: Nä. 

Bm: med bara dina bröst, utan han ville ha annat också. Ändå gick han ner i 
vikt, trots att han fick, när han sa till, så gick han ändå ner i vikt. 

M: Han fick ingen ersättning från början. 

P: Nä det fick han inte 

Bm: OK. 

M: Utan det var när han gått ner i vikt. 

Bm: Det var då som han började få, OK. 

P: Han fick inget innan vi konstaterat att han gått ner i vikt. 

M: Precis. 

Bm: Det var då som han började få, ja. 

Ett missförstånd rättas till 
Mamman beskriver hur hon upplever sina bröst, och att det finns en känsla 
eller oro över om hon har mjölk i tillräcklig omfattning. ”… i och med att 
jag har ammat så pass mycket, så har det känts som att det kanske har tagit 
slut,44” säger mamman. Pappan förstärker bilden. ”Dom är inte sprängfulla”, 
säger han. Barnmorskan bemöter pappans påstående. ”Sprängfulla, det varar 
bara under en kort tid”45. Rymmer barnmorskans svar även mammans oro; 

                                                 
44 Fysiologiskt fungerar mjölkproduktionen så att ju mer barnet suger, desto mer mjölk bildas. 
Man kan inte amma slut på mjölken. Så fort trycket i mjölkblåsorna sjunker, startar 
mjölkbildningsprocessen igen. Se vidare Lawrence & Lawrence (1999: 67-71), Newton 
(1992). 
45 Tillståndet kallas mjölkstas och uppstår hos en del kvinnor då mjölkproduktionen etableras, 
p.g.a. ökad vävnadsvätska, ökad lymfvätska och ökad blodvolym i brösten, se vidare 
AMSAK, Regionalt vårdprogram om bröstkomplikationer, Sll (2008: 57). 
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att hon kan amma så ofta att mjölken tar slut? Så fort svullnaden går ner, 
känns det inte lika obehagligt längre, konstaterar barnmorskan: ” Så det kan 
vara mycket mjölk i alla fall”. Därmed har hon också sagt, att mammans 
känsla inte behöver stämma, vilket i det här fallet kan vara en uppmuntran 
för mamman. Att vara öppen för att försöka förstå är en viktig komponent i 
ett professionellt förhållningssätt (Holm 2001).  

Viljan att förstå handlar främst om att lyssna, att lyssna aktivt dvs. att vara 
här och nu i det aktuella skeendet. Genom att sätta sig in i och förstå hur den 
andre uppfattar en situation, kan man i det pedagogiska mötet upptäcka 
missförstånd och försöka ändra dessa till en ny förståelse (Falk 2005). I 
ovanstående replikväxling kan man undra om barnmorskan lägger någon 
större energi på att försöka förstå mammans bakomliggande känsla och oro. 
Hon svarar mer på pappas konstaterade om att brösten inte är sprängfulla, 
lite som i förbifarten. Hon har siktet inställt på att beskriva barnets krav på 
mat. Antagligen vill hon förklara mammans känsla av att det känns tomt i 
brösten med att barnet velat ha mer än vad hon förmått producera46. ”Det ser 
vi ju eftersom han inte var nöjd med dina bröst på BB-avdelningen och trots 
att han fick mat så gick han ändå ner i vikt”, säger hon. Förståelsen från 
barnmorskans sida får därmed en distanserad och reflektiv prägel. Gadamer 
säger, att man då bemöter den andre med en inställning av att veta mer om 
den andre än vad denne vet själv (Nyström 2005). 

Mamman förstår att barnmorskan fått en felaktig bild av när barnet fick 
mat första gången. Hennes omedelbara reaktion blir att rätta till 
missförståndet. Pappan förstärker också det mamman har sagt genom att 
upprepa det. Barnmorskan (hon rätar upp sig och drar in hakan, jag tolkar det 
som att hon blev förvånad) svarar med ett OK, som jag uppfattar som; då har 
jag missuppfattat och barnmorskan är nu villig att omvärdera situationen. 
Hon lyssnar och tar in föräldrarnas bild av händelseförloppet. 
 

Samtalet fortsätter…..  
Nästa sekvens (som följer direkt på den föregående och också avbryter 
samtalet ovan) börjar med att barnet börjar gny i sin bilbarnstol, och pappan 
återtar resonemanget om hur de ska tyda barnets signaler. Har barnet ett 
enormt sugbehov eller är han hungrig? Samtalet som följer ser ut på följande 
sätt. 

P: Nu kan du se hur det ser ut. Det är ofta väldigt mycket fingrar upp i 
munnen. Man vet inte om det är ett enormt sugbehov eller om han de facto är 
hungrig. 

                                                 
46 Får barnet mjölk utöver vad modern producerar, uppstår en obalans mellan vad modern 
producerar och barnets behov. Kvinnans produktion följer det faktiska uttaget, se  Minchin  
(1985: 6-36 och 1987:97-100)  
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M: Nä för att ibland känner jag också att det är inte om man säger bröstet 
som han suger på utan liksom det är bara som att det är/ 

Bm: Utan det är närheten han vill ha bara? 

M: Ja just precis, utan det är vårtan som han suger på. 

Bm: Just, han vill inte ha mjölken utan han vill bara ha något att suga på? Ja, 
det kan vara så, också. 

M: Ja och då är min fråga, att köpa nappar och sådana saker? 

Bm: Först och främst måste vi se hur det ser ut med vikten och hur han 
ammar och sådana saker, så ska jag svara dig på det där med nappen sen. 
(Skrattar till och lutar sig först fram och direkt tillbaka igen på stolen.) Därför 
att jag tycker att det är väldigt individuellt. Det är många barn som behöver, 
det kan mycket väl vara så, men jag vill veta att vi börjar med den i rätt läge. 

M: Nickar 

P: Ja absolut. (Pappan böjer sig ner mot barnet, som sitter kvar i sin stol och 
nu börjar bli mer högljudd.) 

Bm: När han vaknar och låter som han är vrålhungrig med en gång (låter så 
nu) då är det bra att börja med bröstet. För klär du av honom så han får vänta, 
då kommer han att bli så himla arg så att han knappt kan ta det sen. 

M: Ja. 

Bm: Så därför tycker jag att vi börjar med bröstet nu. (Pappa tar upp och 
börjar ta av barnet dess ytterkläder). 

P: Det är som du säger/ 

M: Han blir hysterisk. 

P: Han blir jättehysterisk. Det är klart att han blir det. Man tycker att när han 
skriker som högst – ohä, då ökar han liksom. Fast i det stora hela är han 
jättesnäll (vänd mot barnet). Han är ju jättesnäll när han väl är nöjd så (vänd 
mot Bm). 

Bm: När han är mätt! 

P: Jaa? 

M: Fast det verkar inte vara så ofta. (Fnissar. Gör sig beredd att ta emot 
barnet.) 

 125



Föräldrarna vill ha besked av barnmorskan  
Barnmorskan positionerar sig som den som vet och kan bäst. Hon både tar 
och tilldelas den rollen. I samtalet ovan kommer frågan om hur de ska tyda 
barnets signaler åter upp. Pappan ber barnmorskan att titta hur barnet beter 
sig. Kan det vara ett stort sugbehov eller är det så att han alltid (min tolkning 
av vad han menar) är hungrig? Pappan är övertygad om att barnmorskan – 
som den expert hon är – kan hjälpa dem att tyda detta. Han visar stor tilltro 
till barnmorskans professionella omdöme. Han lägger sig vinn om att 
bekräfta det hon säger, vilket jag tyder som att han vill visa barnmorskan att 
hon har hans förtroende. Exempelvis säger han (i sin tredje replik): ”Det är 
som du säger.” 

Mamma förstärker och håller med pappa. Hon berättar att även hon 
undrar om barnet verkligen alltid är hungrigt, hennes bedömning är att han 
ibland väljer att endast suga på bröstvårtan. Så är barnet verkligen hungrigt? 

Barnmorskan är öppen och villig att lyssna på föräldrarnas beskrivning, 
och med ordet ”just” bekräftar hon, att hon hört vad de har sagt, och hon 
förtydligar genom att uttala vad hon tror att de menar: ”Han vill inte ha 
mjölken utan han vill bara ha något att suga på?” Föräldrarnas förslag ser 
hon som en möjlighet: ”Ja, att det kan vara så, också”. Barnmorskans 
”också” betyder att de nu har två alternativ, antingen som hon med 
bestämdhet hävdat tidigare, att barnets beteende alltid ska tydas som hunger 
eller att barnet ibland är hungrigt och ibland bara har behov av att suga på 
något. 

Då mamman får klart för sig att barnmorskan kan se fler än ett alternativ 
ställer hon frågan: ”… att köpa nappar47 och sådana saker?” Jag tolkar att 
mammans tillit till barnmorskan ökar, då barnmorskan också bekräftar 
föräldrarnas egen idé. Det i sin tur leder till att mamman vågar ställa frågan.  

Vilket behov utlöser mammans fråga? Upplever hon, att hon har svårt att 
räcka till för barnet genom att hon har svårt att trösta det? Eller vill hon att 
barnet ska kunna vara mera för sig själv? Vi har tidigare fått veta, att barnet 
lätt somnar i mammans famn och skriker ganska snart då hon lägger honom 
ifrån sig. En trolig tolkning kan vara, att mamman önskar att barnet kunde 
ligga ensam under längre stunder. 

Genom att försöka förstå mammans bakomliggande behov och/eller 
känslor, så hade barnmorskan kunnat fånga upp det egentliga 
problemet/problemen på ett djupare plan. Det första som uttrycks är, oftare 

                                                 
47 I WHO & Unicefs tio steg står i steg nio: ”Ej ge nappar till ammande spädbarn, vare sig 
sug- eller di-napp”. Det motiveras med att sugandet på bröstet är en komplex process, som är 
annorlunda än att suga på en napp. Sugande på speciellt di-nappen kan göra barnet 
”tuttförvirrat” och barnet kan komma att vägra att suga på bröstet. Se vidare Newman  (1990). 
Se även Aarts, Hörnell, Kylberg m.fl. (1999) som visat, att om barn använder napp, kommer 
de att ammas färre gånger per dygn. Detta leder i sin tur till att mödrarna upplever att de får 
för lite mjölk i förhållande till barnets behov.. 
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än vad man tror, endast symptom på djupare funderingar, och det är lätt att 
som hjälpare förledas att tro att symptomet är huvudfrågan (Block 1981). 

Barnmorskan bedömer och beslutar 
Mötet utmynnar i att barnmorskan både tilldelas och tar på sig 
arbetet/ansvaret för att ta reda på om barnet har så stort sugbehov att han 
behöver en napp. I frågorna ovan ser vi att föräldrarna hoppas på att få 
färdiga svar eller lösningar på problemet. Barnmorskan tar också på sig 
rollen att vara den som ska leverera svaret.  Hon säger: ”Först och främst 
måste vi se hur det ser ut med vikten och hur han ammar och sådana saker, 
så ska jag svara dig på det där med nappen sen. Därför att jag tycker att det 
är väldigt individuellt. Det är många barn som behöver, det kan mycket väl 
vara så, men jag vill veta att vi börjar med den i rätt läge”. I svaret kan vi se 
hur barnmorskan vill ha kontroll. Hon vill vara säker på att de börjar med 
nappen i rätt stund. Hon använder här ordet ”vi”, kan det underförstått 
betyda att det är hon som beslutar och föräldrarna som utför? 

Barnets agerande 
Jag har nu beskrivit mammans, pappans och barnmorskans agerande. 
Förutom dessa personer finns det ytterligare en person i rummet och det är 
barnet. Hur beskrivs och agerar barnet? Mamman beskriver barnet som att 
han inte känner sig nöjd trots att hon ammar honom 45 minuter upp till en 
timme i taget. Hon säger också, att det är ett problem, att han gärna somnar 
ifrån själva amningen, och att hon har ett sjå med att hålla honom vaken då. 
När hon lägger pojken ifrån sig, klarar han bara att ligga ensam i ca en halv 
timme. Pappan beskriver, att han ofta har fingrarna i munnen och ”grinar” 
men då han är nöjd, då är han snäll. Barnmorskan ändrar ordet ”snäll” till 
mätt. 

En liten stund in i filmen vaknar barnet, sittande i sin bilbarnstol och 
börjar stoppa fingrarna i munnen. Efter ytterligare en stund börjar han ge 
ljud ifrån sig.  Då han får sitta kvar i bilbarnstolen börjar han skrika högre 
och högre. Barnmorskan antyder att pojken låter vrålhungrig. Hon meddelar 
föräldrarna, att om han inte får komma till bröstet med en gång, så kommer 
han att bli så arg – för att han får vänta – att han inte kommer att kunna ta 
bröstet. Mamma och pappa beskriver barnet som hysteriskt. 

 Varför skriker barn? Principiellt kan man säga, att barn skriker då de 
behöver påkalla vårdarens uppmärksamhet för att få sina behov 
tillfredsställda. Barnet i videoutdraget kan ha olika anledningar att skrika då 
det vaknar; en anledning kan vara att han är hungrig, vilket främst 
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barnmorskan har som hypotes48. Då föräldrarna ställer sig frågande till om 
det verkligen förhåller sig så, omvandlas detta till att utröna barnets 
sugbehov; kan det vara ovanligt stort?  

En alternativ tolkning kan vara att barnet känner sig ensamt och övergivet 
och blir lugnt först, då det får komma till mammas famn. Ytterligare en 
tolkning skulle kunna vara, att barnet har magknip. Ett barn som tillmatas 
med mjölkersättning, som är betydligt mer svårsmält än bröstmjölk, kan om 
oturen är framme, plötsligt få krampliknande smärtor, som gör att det både 
vill och inte vill suga på bröstet, samtidigt. 

Barnmorskan står fast vid sin uppfattning 
Mellan tjugo minuter och fyrtio minuter in i konsultationen berörs frågor där 
barnmorskan inte är villig att ändra på sin inställning till problemet utan 
bemöter föräldrarna på ett mer instrumentellt sätt. Här får föräldrarna 
”studsa” mot barnmorskans kunskapsbank, vilket Gadamer (Nyström 2005) 
menar kan hjälpa dem att förändra sin egen bild av sammanhanget. Följande 
utspelar sig: 

Bm: Har han behövt mycket tillägg hemma? 

M: ja, som igår kväll vad fick han då? (Tittar mot pappan.) 

P: Dom sa att vi kan först börja med tutte da, och att han kan behöva ha 40 
till 50 ml, så upp till det kan vi i alla fall prova med. Så igår satt jag. Du sög 
ju tutte da (vänd till mamma) och sen så hällde jag kopp och jag lät han rapa 
emellan å så. Ja, upp till 50 ml på en gång då. Men då va han ju trött. 

Bm: Då var han jättemätt. 

P: Ja, det va han ju?! 

Bm: Hur länge var han nöjd sen? 

M: Då sov han. … Det var ju i går kväll. 

P: Ja, precis det var i går kväll, så då sov han i fem timmar. 

Bm: Skillnaden på ersättning och bröstmjölk är att de blir mer mätta av 
ersättning, att den lägger sig som en tyngd i magen. Det gör aldrig 

                                                 
48 I princip kan man lägga ett barn till bröstet oavsett av vilken anledning barnet skriker. 
Antropologen Mead har beskrivit att barnet alltid har ett fullgott skäl till att komma till 
bröstet. Oavsett om det känner sig ensamt, har ont, är hungrigt eller av annan anledning vill 
komma dit, är det genom alla dessa tillfällen, mamman slutligen får den mjölkmängd barnet 
behöver konsumera. 
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bröstmjölken utan tanken är att bröstmjölken ska vara i cirkulation hela tiden 
tills dom har balanserat upp sina behov/ 

M:/ Men vad är väldigt ofta och hur länge? Finns nått/ 

Bm: Ja om han är nöjd mellan en halv och en och en halv timma så har det ju 
fyllt på sig till 90 procent i brösten. Så man kan ta dom igen, under 
förutsättning att det inte är jättestora sår och gör vansinnigt ont att lägga dit 
dom igen. Och det såg inte så ut. 

M: nä. 

P: Nä, dom ser ganska fina ut? 

Bm: ja, det gör dom! 

= 

(En lång sekvens med prat följer. Mamman försöker också att amma barnet. 
Barnet tar och släpper bröstet flera gånger i rad och dialogen fortsätter.) 

Bm: Hade han bara haft bröstet från början. Dom tar några jättekraftiga tag 
och sen finns det barn som kan ligga och vänta upp till två minuter innan 
utdrivningsreflexen har kommit igång. När dom har sugit sina kraftiga tag, så 
vet dom att nu väntar jag så kommer det, men eftersom han har fått mjölk på 
kopp också, så tror han att det ska komma genast och helst lite före. 

M: Fast jag tror ändå inte att det har, riktigt kanske med det att göra, för att 
han har ju inte fått så himla mycket kopp heller. 

Bm: Nähä, men han har ändå fått där också. Han har fått den uppfattningen 
att det kan komma väldigt fort. 

M: Ja, ja OK, det är klart. (Tittar ner då hon säger detta.) 

P: Ja, jo, det kan jag tänka mig också. (Pappa vänd mot mamma som tittar 
ner.) Att det är nackdelen med att ge på kopp. (Tittar på barnmorskan.) 

Bm: Ja, precis. 

P: Men, ä… Då är det väl egentligen frågan om man ska fortsätta med det? 
Det är kanske istället så att han har ett stort sugbehov, och då kanske man ska 
prova med lite napp helt enkelt? 

Bm: Mm precis, men vi måste ju se först/  

P: /om han har gått upp i vikt. (I mun på barnmorskan.) 
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Bm: Att han har vänt upp ordentligt först. 

M: Men alltså, hur? Du säger alltså att allt mellan en halv till en och en halv 
timmes mellanrum brukar man normalt sätt amma, är det så? 

Bm: Jo, om dom kan nöja sig en timme emellan så är det många som i början 
får amma efter en timme igen. Så e de! Men då har det ofta blivit så att man 
ammar det ena bröstet och så tar man det andra efter en timme. 

M: Jo, precis 

Redan i de inledande sekvenserna har mamman gett uttryck för att barnet 
inte är nöjt och berättat att föräldrarna tolkat det som att han kanske inte är 
mätt och därför valt att ge barnet ersättning. Mamman är dock fundersam 
eftersom hon uppfattat att barnet inte vill suga då det fått möjlighet. Det är 
svårt att hålla pojken vaken. I stället för att äta, somnar han i hennes famn. 

Inledningen på amningskonsultationen (kontrakteringen) utmynnar i 
frågeställningen om barnet har ett stort sugbehov och därför behöver en 
napp. Barnmorskan vill dock utreda om mamman har mjölk i tillräcklig 
omfattning, innan hon vill lova föräldrarna att de kan börja med en napp. 
Den fråga, hon ställer, syftar därför till att ta reda på hur mycket ersättning 
barnet får: vet föräldrarna det? Då han fått 50 ml så är han trött, säger 
pappan och barnmorskan ändrar det till jättemätt. Barnet sover sedan i fem 
timmar, och barnmorskan försöker att informera föräldrarna om varför det 
blir så. Av ersättning blir barnen mättare, berättar hon och försöker förklara 
att bröstmjölk aldrig lägger sig som en tyngd i magen utan ska vara i 
cirkulation hela tiden. Mamman avbryter barnmorskan med frågan om hur 
ofta är egentligen ofta, det vill säga, hur ofta förväntas hon amma? Hon får 
svaret, att hon kan amma med en halv till en och en halvtimmes mellanrum. 
Sedan försvinner samtalet ut i ett sidospår. Men mamman släpper inte frågan 
utan återkommer till den på nytt, lite längre fram i filmen. 

M: Men alltså, hur? Du säger alltså att allt mellan en halv till en och en halv 
timmes mellanrum brukar man normalt sätt amma, är det så?  

Och barnmorskan svarar: 

Jo, om dom kan nöja sig en timme emellan så är det många som i början får 
amma efter en timme igen, så e de! 

”Så e de!” säger barnmorskan. Här finns inget utrymme för att det skulle 
kunna vara på något annat sätt. Orden ”så e de” berättar samtidigt, att 
nyblivna mödrar ofta ammar med täta mellanrum. Kan barnen hålla sig en 
timme behöver man inte vara orolig utan bara sätta sig och amma. Mamman 
svarar med orden ”Jo, precis” och ämnet återkommer inte mera under 
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filminspelningen. Barnmorskan frågar inte mamman hur det skulle vara för 
henne att amma ”så ofta” och får därför inte reda på hur mamman känner 
eller tänker runt ett sådant åtagande. 

Vad har barnet för behov och hur ser mammans behov ut, vad kan pappan 
hjälpa till med? Det är frågor som inte tas upp och diskuteras närmare under 
föräldrarnas besök hos barnmorskan. 

Amningskonsultationen ˗ en diskussion 
Inledningen av amningskonsultationen är tongivande för vad som sker under 
resten av tiden, det är då både kontrakteringen för vad som ska avhandlas 
och förtroende för varandra ska skapas (Block 1981,1993).  

Barnmorskan ställer ganska omgående frågor till föräldrarna och visar att 
hon har god kontroll och stor kunskap över vad som ska avhandlas. 
Föräldrarna blir, eller är, också mycket följsamma till barnmorskan och vill 
gärna framstå som goda föräldrar. Pappan är den som till största delen för 
parets talan medan mamman förhåller sig mer passiv: i en passage så 
”kampar” pappan med barnmorskan om talarutrymmet och ”vinner” det. 
Efter detta händer något i relationerna: på så vis att barnmorskan ser pappan 
som talesman för föräldrarna. Pappan, som jag uppfattar är öppen och 
frågande (hjälpsökande), hamnar nu i en situation där han (känner sig 
tvungen?) omvandlar sin frågande attityd till en beskrivning av sin 
kompetens. Då detta inträffat, blir pappan mycket bekräftande mot 
barnmorskan och båda föräldrarna söker tydliga svar och lösningar av 
barnmorskan. 

Det är intressant att stanna upp här och titta på om denna 
ansvarsförskjutning mot barnmorskan har med våra förväntade roller att 
göra. Jag tycker, att båda föräldrarna lägger ansvaret hos barnmorskan, som 
också gärna tar emot det. Kanske just för att hon sitter på en institution i vår 
kultur? Kan förskjutningen av ansvaret ge barnmorskan en känsla av 
erkännande som en viktig person? 

Det biomedicinska synsättet, att mäta, värdera och normalisera får stor 
plats och ges stor uppmärksamhet. Barnmorskan ska väga barnet och med 
hjälp av barnets vikt, ska hon sedan ge föräldrarna besked om barnet har 
behov av en napp. Både barnmorskan och föräldrarna omfattas av synsättet 
att objektiva mätvärden kan ge svar på sådana frågor. Ett helhetsperspektiv 
på barns behov, som exempelvis anledningar till varför barn gråter eller har 
behov av att komma till bröstet för ”bara” närhet och värme, tas inte upp och 
diskuteras. 

Längre fram i konsultationen får mamman också ”studsa” mot 
barnmorskans större vetande om hur ofta barn suger. Mamman visar tydligt 
att hon är intresserad av barnmorskans erfarenhet; om hur ofta, ofta 
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egentligen är då man ammar. Barnmorskan delar med sig av sin erfarenhet 
och markerar samtidigt att den kunskapen är hon inte beredd att 
omförhandla.  

Jag anser, att den här delen av mötet har en viktig pedagogisk punkt: 
mamman är öppen och frågande och visar således intresse för att närma sig 
frågan på ett nytt sätt. Detta är den del av det pedagogiska mötet, där 
barnmorskan bör vara stängd för att ta in den andres perspektiv, det vill säga 
inte bör ändra sin egen uppfattning. Istället kan mamman komma i kontakt 
med ett nytt sätt att förstå saken genom barnmorskans övertygande attityd 
(Nyström, 2005). En förutsättning är dock, att hon fått förtroende för 
barnmorskan och hennes kunskaper. Det pedagogiska utmanande momentet 
kan därför vara att hålla kommunikationen vid liv (von Wright, 2000). 

Sammanfattningsvis framstår rollfördelningen i mötet som den 
ansvarstagande och kompetenta barnmorskan och det följsamma 
föräldraparet som önskar klara och färdiga lösningar. Barnmorskan 
positionerar sig gärna och vill gärna framstå som den som vet och kan. Men 
det är ett spel så till vida att föräldrarna förväntar sig detta av henne och 
uppmuntrar henne, att ge färdiga råd och lösningar på deras problem. 

Hur förstår vi barnet? 
Hur kan man förstå barnets agerande och dess behov? Ett sätt kan vara att 
utgå från människans biologiska anpassning för vården av sin avkomma. Då 
man diskuterar den evolutionära anpassningen är det viktigt att skilja mellan 
ultimata och proximata förklaringar (Ljungberg 1991 och 1995). 

För att återgå till barnets beteende i det möte vi tagit del av, och med hjälp 
av de angivna förklaringssätten som ledsagare i tolkningsarbetet, kan vi 
kanske förstå att barnet somnar då det kommer till mammans famn. Så fort 
ett barn inte har kroppskontakt ger det ljud ifrån sig för att påkalla vårdarens 
uppmärksamhet. Ett barn som känner sig ängsligt eller oroligt söker sig till 
bröstet; ett proximat beteende för den mest ultimata situationen, nämligen att 
övertyga sig om att det är hos sin mamma. Det är med andra ord inte 
konstigt att barnet blir lugnt, då det bärs. Mödrar känner också, att en tät och 
nära kontakt med barnet, då mamman bär barnet avklätt mot den egna bara 
kroppen, skapar lugn både hos modern och barnet (Roller 2005). Den 
motoriska färdigheten som ett barn saknar då det föds kompenseras genom 
barnets välutvecklade förmåga till social kommunikation. 

Problemet ovan är att mamman tycker att barnet ska äta och inte somna 
vid bröstet. Hon försöker att hålla barnet vaket men då barnet somnar anser 
hon att han bör kunna ligga ensam.   

I exemplet ovan säger pappa: ”Han är jättesnäll när han är nöjd”. 
Barnmorskan svarar med att ändra ordet ”nöjd” till ordet mätt. Underförstått 
säger uttalandet, att barn är nöjda då de är mätta. Enligt resonemanget ovan, 
kan barnet som ett proximat beteende söka bröstet då mamman tar det i 
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famnen. Att också låta barnet suga då, är inte fel. Det kan vara en försäkran 
om trygghet och beskydd. Rent biomedicinskt kan man förklara, att 
oxytocinfrisättningen ökar, då barnet får vara hud mot hud med sin vårdare, 
vilket har en lugnande effekt (Bystrova 2008, Uvnäs -Moberg 2000). 

Om vi tittar tillbaka på hur man sett på amning under årens lopp, så ligger 
tidsepoken, då man inte fick ta upp barnen oftare än var fjärde timma för att 
amma, inte långt tillbaka i tiden. Dessa tankar finns djupt rotade. De finns 
fortfarande kvar som norm även om vi tror, att vi hyllar andra ideal. I 
exemplet ovan har kanske både mamma/pappa och barnmorska oreflekterat 
en uppfattning om hur barnet bör bete sig. ”Föräldrarnas intrapsykiska 
drivkrafter vid vård av barn är förändrade genom en kulturellt betingad 
inlärningsprocess” (Ljungberg 1991:353); ett påstående som jag tror är 
relevant. Frågan är om det är möjligt att i dagens samhälle kunna möta alla 
de proximata beteenden, som barn uppvisar. 
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6:1 Amningsmöte mellan mor och barn 

Med utgångspunkt från mödrarnas förväntningar om vad de skulle möta då 
de skulle amma barnen gick jag vidare med analysen av intervjumaterialet. 
Hur upplevde mödrarna sin situation, sig själva och barnmorskornas 
bemötande? 

Utifrån de frågeställningar om amning som fanns i videomaterialet 
sorterade jag intervjuernas texter. Huvudsakliga teman vid 
amningskonsultationerna var att det gjorde ont, att barnet inte ville ta bröstet 
och funderingar om det fanns mjölk i tillräcklig mängd. 

Under själva tolkningsarbetet fick jag syn på att det bakom mödrarnas 
berättelser fanns en annan berättelse, som egentligen handlade om hur de 
kämpat med bilden av sig själva. Hur skulle de uppfatta sig själva om de inte 
klarade uppgiften att amma?  

Tolkningarna i det här avsnittet syftar till att försöka beskriva de tankar, 
känslor och upplevelser av sig själva som mödrarna fick då bilden av amning 
plötsligt blev annorlunda, än vad de förväntat sig att möta. 

Ensam och rädd 
Pam 
Pam, som har fått sitt andra barn, upplevde amningen som både smärtsam 
och tröttande i början. Då jag träffar henne, är barnet tre månader. Hon 
ammar det någon till ett par gånger om dagen. Hon beskriver att amningen 
liksom som den första tiden innebar ett tillstånd av oro, som nästan 
förlamade henne och som hon hade svårt att förmedla till sin omgivning. 
Hon säger: 

Dom förklarade hur allting skulle va och så fick jag värktabletter å sånt men, 
men det va jag fortfarande, jag tror att jag var så trött, jag orkade inte så 
mycket då… (11:1.) 

Pam säger att ”dom” förklarade hur allting skulle vara. Det kan förstås som 
att hon fick veta hur saker och ting borde vara och hur hon borde förstå och 
uppfatta saker och ting. Sedan säger hon: ”Men det var jag fortfarande”, 
underförstått att hon upplevde det på ett annat sätt – ett sätt som hon 
uppfattar berodde på henne själv. Trots att hon har fått värktabletter och 
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annat, upplever hon inte det på det sätt som hon har fått förklarat för sig – 
hur saker och ting borde vara. Hennes upplevelse var en annan och under 
vårt samtal, då hon talar om det, så vill hon förklara skillnaden med att hon 
var så trött, att hon inte orkade så mycket då … Jag kan tolka det som att 
Pam hade svårt att ge uttryck för sina känslor, svårt att förmedla sig till sin 
omgivning och värktabletterna som hon får, hjälper henne inte. En annan 
tolkning kan vara att hon inte orkade vara mamma – att vara mamma på det 
sätt som hon ansåg att hon borde vara.  På min fråga om hur hon tyckte att 
det var att få värktabletter så svarar hon: 

Det va bra, fast det hjälpte inte så mycket. Jag tyckte att det va bra men jag 
kände inte att det hjälpte så mycket, det var bara det. (11:2.) 

Det var bra, tyckte hon, trots att de inte hjälpte henne så mycket. Jag kan 
förstå det som att hon värdesatte viljan från personalens sida att försöka 
hjälpa henne. Men värktabletterna kunde inte hjälpa henne, de kunde inte 
hjälpa henne att ge uttryck för sina känslor eller ändra på känslan att orka 
vara mamma. Hon beskriver att det fanns känslor av ensamhet. 

Jag kände mig då, så där lite ensam efter förlossningen, att man är… Själv… 
fast att man har människor runtomkring sig hela tiden. Så känner man sig. Att 
jag var själv där. Men, jag frågade mycket, jag ville fråga mycket, jag ville 
göra det, jag ville göra rätt, så dom var alltid där. (11:3.) 

Trots att Pam har människor runtomkring sig hela tiden, så upplever hon 
ensamhet; hon säger att man är ”själv”. Är det så att Pam känner att det är 
hennes ansvar att babyn överlever och mår bra? Att hon själv bär ansvar för 
det? Eller är det så, att Pam känner sig ensam därför att hon inte upplever 
tillvaron på det sätt som hon tror, att hon borde? Känner hon sig otillräcklig 
som mor? Kanske det ena kan vara kombinerat med det andra? Pam 
beskriver att hon frågade mycket, att hon frågade för att hon ville göra rätt. 
Kan man tolka det som att ansvaret att bli förälder är näst intill oöverstigligt 
stort, så stort att man kan bli både trött och ängslig, innan man upplever att 
man har någon form av kontroll över vad föräldraskapet kommer att 
innebära? Känslan av ovisshet, frågan om att klara det här, kan antagligen 
leda till en sorts inre oro. Det är i så fall inte svårt att förstå, att Pam ville 
fråga för att få bekräftelse. Hon ansåg också att personalen var 
tillmötesgående; ”, så dom” var alltid där. Längre fram i intervjun utvecklar 
Pam sina tankar: 

Jag orkade inte amma för att jag var så trött. Jag läste; att är man trött så gör 
det värre ont. Det är bara det att när man känner sig osäker, man, man tror då, 
att man är själv, att det är ens eget fel, jag kände att det var mitt eget fel, jag 
kände mig…. att det var mitt eget fel, att det inte gick så bra,(amningen) för 
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jag var så trött och mådde så dåligt då. Jag visste det. Men det var inte så, 
utan att jag skulle hålla rätt och så. (11:5.) 

Det finns en inneboende känsla hos Pam: det är hennes fel att amningen inte 
fungerar. Det gör ont då hon ammar. Hon läser att om man är trött, så gör det 
ännu mer (värre) ont. Pam vet att hon är trött och hon menar att det i sin tur 
gör att hon inte orkar amma. Att inte orka amma kanske får henne att känna 
sig som en otillräcklig mor. Antagligen är det detta, som gnager i henne: det 
är hennes fel att amningen inte fungerar. ”Jag visste det”, säger hon, 
underförstått att det var hennes fel. Orden ”men det var inte så” kan dels 
betyda, att hon senare förstått att svårigheterna med amningen inte hade så 
mycket med hennes trötthet att göra utan mer berodde på hur hon höll babyn. 
Men det kan också betyda, att det var svårt att prata om känslan av att 
uppleva sig som otillräcklig i rollen som mor. I stället blir möten med 
personalen fokuserade på annat, på något konkret som hur hon ska hålla 
babyn.  

Pam ger uttryck för att hon kände sig osäker. ”Osäker” kan tolkas som 
osäker i rollen som mor. Kanske kände hon sig otillräcklig i sin nya roll, då 
hon är trött och inte orkar amma. Hon frågar mycket men känner sig ändå 
ensam – själv: Jag får en bild av att hon ser sig själv som en otillräcklig mor, 
som inte ammar. Istället för förståelse, blir hon visad hur hon ska hålla 
barnet. 

Li 
Att bli förälder kan vara en besvärlig och svår omställning, vilket även Li 
gav uttryck för. Li liksom Pam är omföderska och har gått igenom 
omställningen att bli förälder mer än en gång. 

Det som jag har märkt med små barn, med mina barn tidigare, det är att jag 
får nån sorts skräck när jag går hem varenda gång. Jag klarar inte det här, jag 
är för svag, jag fixar inte amningen, jag fixar inte nånting. Och jag kommer 
hem, och första veckan sitter jag bara och gråter och det är en pina, och sen 
blir det bra. Men jag vet innerst inne att jag reagerar så, å det blir bra till slut. 
Jag gråter och sen är det bra, till slut och det har ju blivit bra den här gången 
också. Det var så klart värst första gången för då visste jag inte att det skulle 
gå över. (7:3.) 

Li beskriver att hon får någon sorts skräck då hon ska lämna sjukhuset och 
gå hem. Det tolkar jag som en form av osäkerhet: tänk om hon inte klarar 
det!  Det i sin tur kan handla om, att det är nu som hon för första gången, står 
inför uppgiften att ta hand om det nyfödda barnet utan direkt tillgång till 
vårdpersonal att fråga om råd. Det kan betyda en överväldigande känsla av 
ansvar, att komma hem med ett litet barn som är helt beroende av en. Li 
upplever det som en pina. Att det är en pina kan ha samband med att hon 
förutom sin oro också upplever en konkret fysisk smärta, var gång hon 
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ammar. En hel vecka sitter hon bara och gråter.  ”Jag gråter och sen är det 
bra, till slut”, säger hon. Jag tolkar det som att när hon märker att hon 
faktiskt klarar av att vara mor och allt verkar gå väl, så går känslan av 
vanmakt över och det blir bra till slut. Första gången var det värst, säger Li, 
för då visste jag inte att det skulle gå över. Den rent fysiska smärtan av 
amningen, som ordet ”pina” kan syfta på, höll i sig långt mer än en vecka, 
varför jag tolkar det som att pinan inkluderar något mer än bara fysisk 
smärta. Li beskriver det så här, då jag frågar om barnmorskan på BB kunde 
hjälpa henne med amningen: 

Det är det som är lite lurigt, för hon hjälpte mig då. Men det räckte ju inte. 
Det vart en väldigt lång historia efteråt också. Jag fick ju hyra en 
amningspump och det tog en månad innan han började äta som vanligt. Det 
gjorde fruktansvärt ont och jag fick jättestora sår till slut. Jag ammade honom 
några dagar och sen fick jag pumpa och sen gav jag honom bara på flaska och 
sen ammade jag också. Och det gjorde ju inte saken bättre att jag var hemma 
och inte hade nått annat att ta till. Det va väldigt många floder, jag grät och 
jag ammade, å,å.. Sen vart det bättre några… tillslut fick jag bakterier i dom 
här såren och fick äta antibiotika så det tog väldigt lång tid. Men det är klart, 
det kunde ha hjälpt.(7:2.) 

Li säger att barnmorskan ”hjälpte henne då” men att det inte räckte. Vad är 
det som barnmorskan hjälper henne med? Att våga tro på sin förmåga? Li 
använder också ordet ”lurigt” i kombination med ”räckte ju inte” vilket får 
mig att tro att hon menar, att hon faktiskt fick hjälp, och att hon i den 
stunden vågade tro på sig själv, och att det skulle gå bra. Men det ”räckte ju 
inte”, kan man tyda som att Li hade behövt mer av den sortens hjälp.  Som 
det nu var, fortsatte problemen efteråt också. På sätt och vis ger såväl Pam 
som Li uttryck för en osäkerhet om sin förmåga som mor. Det kan inte vara 
så enkelt att våga lita på att man ska klara av att vara mor till ett litet nyfött 
barn. Krånglar amningen dessutom gör det inte saken bättre.  

Både Pam och Li ger uttryck för smärta på mer än ett plan; båda upplever 
de våndan av att bli mor men också en ren fysisk smärta, då barnet suger på 
bröstet. I citatet ovan beskriver Li den rent fysiska smärtan: hon fick 
jättestora sår och det gjorde fruktansvärt ont – en smärta som leder till försök 
och misslyckanden i en enda lång rad, innan det till slut blev bättre. I både 
Lis och Pams berättelser kan jag utläsa att barnmorskan har försökt hjälpa 
dem, praktiskt och konkret, med den fysiska smärta det innebär att amma när 
barnet inte har ett stort och bra tag. 

Stina  
Mödrarna förväntar sig att det ska vara mysigt att amma. Flera har 
antagligen hört, att det kan vara förenat med ömma vårtor och en del besvär i 
början, men att detta snabbt försvinner och inte överskuggar känslan av 
intima och mysiga stunder med barnet. Men smärtan kan ha fler bottnar än 
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bara den rent fysiska smärtupplevelsen. Stina, som fått sitt första barn och 
som upplevde svårigheter inledningsvis, men som ammar för fullt då jag 
träffar henne tre månader senare, förväntade sig att barnmorskan skulle 
kunna hjälpa till. I efterförloppet har hon en annan uppfattning: 

Jag hade en positiv bild innan, jag ville amma länge. Jag tror inte jag förstod 
hur ont det skulle göra. 

Kunde inte barnmorskan hjälpa dig? 

-Inte……..rent tekniskt kan hon, inte att det gjorde ont. Att hålla honom och 
så, kan hon hjälpa mig med, praktiskt stöd, mer än med mina tankar och så. 
Det gjorde ont så jag mådde illa, jag ville egentligen inte, men jag var 
tvungen dels för att han ville ha mat och dels för att lugna min man. Han var 
orolig över att nått var fel så det fanns inte plats för min oro också. // Jag var 
förvånad över att det var så svårt att få mjölken att rinna till. Jag fick kämpa 
och han fick suga hårt. (14:5.) 

Det är tydligt, att då den fysiska smärtan ackompanjeras av en inre oro, så 
förstärker den ena den andra. Stina svarar först, att barnmorskan inte kan 
hjälpa henne men så kommer hon på att rent praktiskt kunde hon det, men 
”inte att det gjorde ont”. Som jag förstår det, innebär det att smärtan inte 
bara handlar om det fysiskt onda utan också involverar tankar. Nu, under vår 
intervju tre månader senare, beskriver hon sin förvåning över att det var så 
svårt att få mjölken att rinna till. Kanske hennes tankar och oro också 
handlade om hennes förmåga att producera mjölk? Hon trodde, att hennes 
man var orolig över att något var fel. Kan det innebära att han var orolig 
över att felet fanns hos henne? Kanske hon uppfattade det så, trots allt, 
eftersom hon säger, att hon egentligen inte ville amma men var tvungen dels 
för att lugna honom, sin partner, dels för att barnet behövde det. Hade hon 
uttalat att hon inte ville, hade hon då i partnerns ögon inte setts som en riktig 
mamma?  

Fanns det tvivel om den egna förmågan, som hon på alla sätt försökte 
hålla tillbaka både för sig själv och andra? ”Det fanns inte plats för min oro 
också”, säger hon. ”Också”, ett ord som jag tyder syftar till: Att det är 
tillräckligt svårt då en av föräldrarna är orolig. Då handlar det för den andra 
om att försöka ”coola ner” det hela. Därigenom kan jag förstå att den hjälp 
Stina ber om, och också får, handlar mer om konkret och praktisk hjälp. Åt 
tankarna, vad som ligger bakom oron, ges inget utrymme. 

Minna 
Smärta kan ha många skepnader och jag vill därför också lyfta fram Minnas 
uppfattning. Minna är omföderska och alldeles klar över att hon har fått sitt 
sista barn. Hon har därför alldeles särskilt mycket sett fram emot en härlig, 
”gosig” amningstid tillsammans med sin baby. Istället upplever hon att det 
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gör ruskigt ont, då gossen försöker ta tag om bröstet för att suga. Efter två 
veckor orkar varken familj eller övrig släkt med hennes ständiga tårar, och 
hon låter sig övertalas att sluta amma, något hon bittert ångrar. (Då jag 
träffar henne tre månader senare, har hon delvis tagit upp amningen på nytt.) 

Det var ingen som tyckte att jag skulle amma. I och med att det gjorde så ont, 
så tyckte hela min omgivning att jag borde sluta amma. Jag hade inget som 
helst stöd när han var två veckor att fortsätta amma. Det var ingen som tyckte 
det, för det finns ingen amningstradition i min släkt. Per tyckte inte det. Han 
var ju glad av att jag sluta amma, då slapp han ju att jag satt och grät för det 
gjorde så ont. När jag slutade amma här då, då fick jag all hjälp, han var så 
hjälpsam och kärleksfull då så. Hans mamma kom och hjälpte till för jag 
hade mjölkstockning och feber och alla tyckte att det var jättebra att jag 
slutade. (9:2.) 

Minna erfar att hon saknar stöd för att fortsätta att amma. Hon har suttit och 
gråtit av smärta under två veckor. Minna hade en stark längtan efter att 
amma, och hon hade hoppats på förståelse och support för sin ståndpunkt. 
Istället säger hon, att hennes man blev glad då hon slutade, därför att han 
inte orkade se henne gråta längre. ”Det finns ingen amningstradition i min 
släkt”, förklarar Minna. Hon tycker, att hon fick hjälp då hon slutade amma. 
Hennes svärmor kom och hjälpte till eftersom hon hade mjölkstockning och 
feber. Alla ansåg, att det var jättebra att jag slutade, menar hon.  

I motsatt till Cocco, som upplevde att hela omgivningen sa till henne att 
hon borde amma för att det var det bästa för barnet, så upplever Minna att 
ingen förstår henne då hon trots smärta, mjölkstockning och feber inte vill 
sluta amma.  

Kanske får hon hjälp av Per (maken) för att han vill övertyga henne om 
att det kan fungera även utan amning? Hon upplever att hennes man är både 
hjälpsam och kärleksfull, kanske vet han, trots allt, att det är ett nederlag för 
Minna att ge upp amningen, och vill visa henne, att hon inte ska behöva 
känna så? Men Minna är inte glad, och det finns en underton av besvikelse i 
hennes berättelse – en besvikelse som kanske står för, som Minna upplever 
det, det uteblivna stödet att ta sig igenom amningssvårigheterna. Om Minna 
hade ont, fysiskt ont, tidigare så är hon nu både nedstämd och ledsen. 

Att jag var ledsen ja. Jag var jätteledsen. Så otroligt långt in som jag var 
ledsen, så fruktansvärt ledsen som jag var, det var som ett kroniskt tillstånd 
som jag gått i, ända sen Sokrates var två veckor. (9:11.) 

Minna känner sig bedrövad, olycklig och ledsen och dessutom inte 
tillräckligt stark att göra det som hon innerst inne vill – att amma. Hon kände 
sig nedtryckt som kvinna och vågade inte lita på sig själv eller sin egen 
förmåga. Hon hade ju precis misslyckats, amningen hade ju blivit något helt 
annorlunda än hur den borde upplevas och vara, och hon säger: 
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Jag hade bestämt mig så fruktansvärt ordentligt, att nu ska jag amma här, och 
dom förväntningarna kom på skam. Och så vet jag att hon är mitt sista 
barn…Jag prata med min mormor om det här med amning och hon sa till mig 
att hon hade aldrig lyckats att amma sina barn mer än tre månader och sen 
räckte inte mjölken. Underförstått att sen räckte inte mjölken och den blir 
sämre och tar slut och så där…Men, men hon ammade ju var fjärde timma. 
Och det hade ju läkarna bestämt, att hon skulle amma var fjärde timma och 
det hänger ju i, liksom. Och då istället för att man gör fel så är det kvinnan 
som det är fel på. (9:5.) 

Minna beskriver hur noga hon bestämt sig för att hon ville amma, och hur 
ledsen hon blir då de förväntningarna ”kom på skam”. Jag tolkar det inte som 
att hon är mest ledsen för att det gjorde ont utan framförallt för att hon 
känner sig kränkt, kränkt i självkänslan. Hon gör inte det, hon föresatt sig att 
göra, och hon upplever att hon saknar stöd i sin omgivning. Hon låter sig 
övertalas att sluta amma mot sin vilja. 

Minna känner en stämpel på sig; att inte duga, att ”vara fel” i betydelsen 
att inte kunna amma sitt barn. Om hon sätter den stämpeln själv eller 
upplever att hon får den av omgivningen framgår inte, men felet ligger hos 
henne. Det är hon, som inte klarar av att amma. Hon visar det genom att 
berätta om sin mormor. Läkaren sa till hennes mormor att amma var fjärde 
timme, och då mjölken sinade på grund av det dåliga rådet, så var det inte 
rådet som var felaktigt utan hennes mormor; det vill säga kvinnan som var 
misslyckad, som inte hade tillräcklig förmåga. Det är skillnad på att göra fel 
och att vara fel. 

Ifrågasatt av alla 
Lillan 
Lillan som är förstföderska har också en smärtsam start på sitt föräldraskap. 
Hon upplever i likhet med många andra, att hon inte räcker till. Inte för att 
det gör ont på vårtorna – utan tvärtom babyn vill inte ta bröstet. 

Hon vill inte att han ska gråta och vara ledsen. Hur hon än försöker så kan 
hon inte få honom att bli tillfreds. Det började redan första natten. Den 
nyfödde sonen skriker, och Lillan försöker förmå honom att ta bröstet, men 
hur hon än försöker så vill han inte. Det slutar med att hon lägger honom i en 
vagn, som hon kör fram och tillbaka över en tröskel för att lugna och tysta 
honom, men han fortsätter att skrika. I tre timmar kämpar Lillan utan större 
framgång, sedan ringer hon på klockan för att be om hjälp. Lillan talar om 
att det kom in en barnmorska som förklarade för henne, att sonen var 
hungrig. Sedan försvann barnmorskan för att minuten efter komma tillbaka 
med tillägg. Så här säger Lillan: 

När jag hade hållit på i tre timmar, så ringde jag på klockan. Och då 
barnmorskan kom så sa hon – Ojeda, han är hungrig – vänta ska jag hämta 
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tillägg. Sen fick han tillägg som hon gav honom medan jag tittade på. Och 
sen sov han i fem timmar. Och det bevisade ju att han va hungrig och att jag 
inte hade mjölk i brösten. Han ville väl inte suga eftersom det inte fanns nån 
mjölk i brösten och nu fick han mat och då somnade han. (6:10.) 

Efter denna episod så blev Lillan övertygad om att hennes barn inte ville ta 
bröstet, då det inte fanns någon mjölk där. ”Han ville väl inte suga eftersom 
det inte fanns nån mjölk i brösten”, säger hon. Det var maten, mjölken, som 
fick barnet att må bra, så som Lillan förstod det.  

Jag uppfattar att det på sätt och vis också är kränkande för Lillan att det 
inte var hon, som mamma, som fick ge ersättningen. Istället fick hon titta på 
medan barnmorskan tillfredsställde barnet som därefter somnade och sov i 
fem timmar. Att barnet sov i fem timmar gav Lillan starka bevis för att han 
varit hungrig. 

Min tolkning är, att Lillan kände sig avvisad av sitt barn och kanske också 
kränkt i sin självkänsla. Kanske tyckte hon, att hon borde insett, att hon inte 
hade mjölk och därmed inga medel att tillfredsställa honom. Lillan är 
övertygad om att det är hon som inte duger; hade hon haft mjölk så hade 
barnet sugit. För Lillan finns det bara en lösning på problemet, och det är att 
ersätta denna brist hos henne med ersättning. Hon känner sig värnlös, utan 
möjlighet att tillfredsställa sitt barn.  

På sjukhuset ville man hjälpa Lillan att komma igång med sin amning, 
och ville därför att hon inte skulle ge någon ersättning utan bara amma. Hon 
säger: 

Sen tog dom ifrån mig tillägget och sa att du ska amma och han ska inte ha 
något tillägg.  (Med förställd röst)  

Hur upplevde du det, när du inte fick något mer tillägg? 

Jag tycker det var taskigt faktiskt. (Gråter)(6:10.) 

Då jag intervjuade Lillan, hade sonen hunnit bli tre månader. Sedan hon kom 
hem, hade hon ammat honom fem till tio minuter någon gång då och då. Hon 
upplevde aldrig att hon fick någon mjölk, så tillfällena blev glesare och 
glesare. Då jag frågar efter hennes åsikt om vad hon trodde att det berodde 
på, svarar hon: 

Ja, jag blev spänd och nervös när han skrek och jag ville inte tvinga honom. 
Jag försökte slå bort det för jag vet att han blev tyst när han fick in bröstet. 
Men har man gäster så går det inte. Om jag försöker tvinga honom å han bara 
skriker, så undrar väl dom vad man håller på med. 

Hur då menar du? 
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Jag menar, det är så litet här så om han inte sover, så vaknar alla andra också, 
då vill man liksom inte hålla på med det. Tog jag upp honom i tid, kunde det 
gå och då var det gosigt, och han sög kanske i tio minuter eller så. Jag menar 
ibland vaknar han och vill ha mat med en gång, då blir han arg om jag 
kommer med bröstet, det går inte. (6:10.) 

Lillan säger att hon blev spänd och nervös, då sonen skrek. Som jag 
uppfattar det, så vågade Lillan inte tro på sin förmåga att kunna trösta barnet. 
Hon tror inte att hon har tillräckligt med mjölk, och utan mjölk har hon inget 
att trösta med, så som hon ser situationen.  

Under sjukhusvistelsen ville man inte, att hon skulle använda sig av 
tillägg (om barnet bara suger kommer mjölken att rinna till, min kommentar). 
Det gjorde att hon blev spänd och nervös, vad kunde hon göra för sin 
skrikande son? Hon säger, att hon inte ville tvinga honom att ta bröstet, 
samtidigt som hon försöker att slå bort den tanken. Hon vet ju att får hon 
bara in bröstet så blir han tyst.  

Sedan säger hon: ”Men har man gäster så går inte det”. Jag tolkar det 
som, att hon nu gör ett hopp i berättandet och lämnar sjukhusmiljön. Är det 
så, att hon vill förklara varför hon inte kommit till rätta med amningen efter 
att hon lämnat sjukhuset? På sjukhuset har hon tydligt berättat, att hon kände 
sig insnärjd, och inte kunde göra det hon fann bäst. Men när hon kommer 
hem, vad är det då som händer? Hon känner uppenbarligen inte tilltro till att 
barnet ska kunna nöja sig med bröstet, istället är hon förberedd på att han i 
amningsläget kanske bara kommer att skrika. Finns där verkligen någon 
mjölk, kan man ana sig till att hon funderar.  

Lillan beskriver knappast en situation fylld av tillit och självförtroende. I 
stället målar hon upp en kaotisk situation. Om hon ska amma honom så 
måste hon kanske tvinga honom och då kanske han protesterar (värjer sig) 
och skriker. Har man gäster, ”så undrar väl dom vad man håller på med”, 
säger hon.  Känner sig Lillan osäker och kanske till och med ifrågasatt? 
Beskriver hon en amningssituation som är så kaotisk, att man som 
utomstående kan tro att det är barnmisshandel?  

Jag tolkar det som att Lillan tycker att det är både svårt och besvärligt då 
barn skriker, och det i sin tur kan ge människor anledning att ifrågasätta 
hennes kompetens som mor. ”Om han inte sover (inte är tyst) så vaknar alla 
andra också”, säger hon. Den strategi som verkar vara viktigast för Lillan är 
hur hon ska agera för att kunna lita på att han är tyst. Om han är hungrig, så 
duger det inte att komma med ett bröst, som kanske till och med är tomt, då 
blir sonen arg och skriker. Så som jag förstår, så finns i Lillans berättelse 
känslor av att bli avvisad och ifrågasatt. Ifrågasatt så väl av barnet, 
omgivningen och sig själv.  

Min tolkning är att i Lillans livsvärld blir man bedömd som mor, varvid 
en bra mor har ett barn som är tyst. Betyg som mor får man av andra. Är 
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man därför osäker på barnets beteende vid bröstet kan det vara både lättare 
och skönare att ge nappflaska, som man som mamma har god kontroll över. 

Nilla 
Ett barn som inte vill suga, kan vara en både omtumlande och chockande 
start för en mor. Det är lätt att förebrå sig själv. Är det fel på mig? Är det fel 
på barnet? Varför suger han/hon inte? Nilla, en av förstagångsmödrarna vars 
barn inte ville suga i början säger; 

När det inte funkar så (att barnet tar bröstet), det känns jätte konstigt och det 
blir ganska lätt att man klandrar sig själv. Det gör man, inte av ren dumhet, 
utan jag tror inte att man tänker riktigt klart. Det är så mycket hormoner, det 
är så mycket känslor å man känner sig så dålig gentemot sin nyfödda. Och ju 
mer man tänker så, ju mer förfärligt man tycker att de e, desto svårare blir det 
ju. Så det gäller att börja släppa det där lite granna, så man kan släppa å 
klandra sig själv. (2:6.) 

När det inte funkar så, säger Nilla, och syftar på sina förväntningar. Hon 
hade, som jag tidigare beskrivit, väntat sig att barnet mer än gärna skulle ta 
tag om bröstet och suga. När barnet inte beter sig så, känns det jättekonstigt 
för Nilla, liksom det gjorde för Lillan. Och hon säger, att som (nybliven) 
mamma börjar man fundera på om det är ens eget fel: ”det blir ganska lätt 
att man klandrar sig själv”.  

Jag tolkar, att Nilla menar, att det också är lätt att hamna i en negativ 
spiral. Ju mer hon klandrar sig själv desto förfärligare blir upplevelsen och 
desto svårare får hon att ta sig ur känslan av att inte duga. Hon anser att det 
är svårt att tänka klart. Jag får bilden av ett kaotiskt tillstånd, av hormoner, 
tankar och känslor. Då kan det vara svårt att sortera alla intryck och också 
lätt att känna sig otillräcklig, dålig, som Nilla säger, gentemot sin nyfödda. 
Kanske kan man sammanfatta det som att Nilla får en känsla av att vara 
otillräcklig inför barnet och därför ifrågasätter sig själv, om hon duger, om 
hon fungerar som hon ska? 

Självförtroendet sviker 
Det finns en underliggande, ständigt närvarande oro hos mödrarna över att 
inte vara tillräckligt bra mammor. Kvinnorna i den här studien tänkte sig 
alla, att de skulle amma sina barn – i alla fall under graviditetstiden – och de 
har också sett amningen som ett sätt att komma in i modersrollen, att lära 
känna och etablera kontakt med barnet. Kan de amma, kan de betrakta sig 
själva som ”goda mödrar”. 

När kvinnorna tänkt på amningen, så är det inte själva sugandet på 
brösten, de har tänkt på. De har tänkt sig amningen som ett sätt att förse 
barnet med mat. I praktiskt taget alla sammanhang kommer frågan igen: 
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”Finns där mjölk?”  Ibland bara som en subtil undran, ibland som en starkt 
uttalad fråga. 

Meta  
Meta som fått sitt första barn berättar följande: 

Vi va’ på BB de två första dagarna och då trodde vi att amningen hade 
kommit igång. Och sen så när vi skulle gå ut så vägde dom och kollade upp 
det hela och upptäckte att han hade gått ner dom här tio procenten som dom 
får gå ner. Och de e klart, att det gör ju en också lite fundersam då… att 
varför då? Och då fick han ju ersättning. (8:2.) 

Meta säger, att hon trodde att amningen hade kommit igång. Hon litade på 
att hon hade börjat producera mjölk. Meta använder ordet ”vi”, vilket torde 
innebära, att hon tillsammans med barnets far trodde, att amningen kommit 
igång. Meta har alltså ammat, barnet har sugit och pappan har uppfattat att 
allt är i sin ordning. Så ska de lämna BB, barnet vägs och det visar sig, ”… 
att han hade gått ner dom här tio procenten som dom får gå ner.” Meta blir 
fundersam och ställer sig själv frågan: ”Varför då?”  

Föräldrarna blir presenterade för fakta: vågen visar att barnet har gått ner 
tio procent, vilket måste åtgärdas. Barnet ska ha ersättning. Meta är 
fundersam, hon är det fortfarande, då jag intervjuar henne tre månader efter 
denna händelse. Var det så att hon inte hade mjölk? Både hon och maken 
trodde ju, att allt var som det skulle. Hur mycket kan hon lita på sin känsla, 
på sin egen förmåga? I sin beskrivning berättar hon, att hon var fundersam 
över viktnedgången.  ”…att varför då”, säger hon, och fortsätter: ”Och då 
fick han ju ersättning”. Det kan betyda, att hon i alla fall hade uppfattat att 
personalen inte trodde att hennes mjölkproduktion hade kommit igång i 
tillräcklig omfattning. Då jag träffar Meta, så både ammar hon och ger 
barnet mat på nappflaska, mest för att vara övertygad om att sonen får 
tillräckligt. 

Diddi 
Diddi, som också fick veta att barnet hade gått ner mer än förväntat, har efter 
flera veckors kämpande övergått till att så gott som uteslutande ge tillägg. 
Hon ammar någon gång ibland, mest för att det är mysigt. Diddi beskriver att 
hennes son var frisk men trött, och efter ett par dagar hade han gått ner för 
mycket i vikt, Hon fick många regler och förhållningsorder att följa: 

Han skulle väckas var tredje timme vilket innebar att han var aldrig hungrig 
och fick aldrig sova klart. Först skulle jag försöka amma och sedan mata till, 
och sedan pumpa ur brösten. Det var en procedur på en och en halv timme 
och sedan var det dags att väcka honom igen, efter bara en och en halv 
timme. Jag var jätteorolig för honom, han var som ett lealöst kolli, och 
doktorn blev stressad när han inte gick upp i vikt och då kände jag mig också 
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stressad. Det funkade bara inte. Så efter tre veckor så gav jag upp och gav 
honom ersättning. (3:2.) 

Att amma blev en omständlig procedur, som skulle upprepas var tredje 
timme. Plötsligt ska Diddi inordna sig under klockan, vilket hon gör slaviskt. 
Oavsett hur lång tid det tagit att få i sonen maten, ska hon börja om var 
tredje timme. ”Han var aldrig hungrig och fick aldrig sova klart,”, säger 
Diddi. Hon är jätteorolig för sonen, som hon upplever som ett ”lealöst kolli”. 
Hela Diddis tillvaro kretsar kring matningen av sonen både känslomässigt, 
tidsmässigt och praktiskt.  

Hon försöker amma exakt var tredje timme och hon försöker amma en 
son som inte visar några tecken på att vara hungrig. Ordet ”försöker” kan 
nog förstås som att amningen mer blir för syns skull. Varje gång Diddi 
ammar, kan man gissa, att hon önskar, att han ska vara hungrig och suga 
glupskt på bröstet. Efter amningen ska han matas med ersättning, så att han 
får i sig tillräckligt med mat. När han sedan väl somnat, ska han strax väckas 
för att åter förses med mat. ”Han var aldrig hungrig och fick aldrig sova 
klart”, säger Diddi. Jag förstår, att det inte är förrän nu, så här i 
efterförloppet, som hon upplever hur stressande det var.   

Det var tidsintervallet, var tredje timme, som gav struktur och blev den 
fasta punkt, som Diddi höll sig till, och som hon inte övergav, men som hon 
i efterförloppet kanske ifrågasatt lite mer. I början var hon så uppe i allt sitt 
görande, att hon inte hann känna efter. Men att doktorn blev orolig, gjorde 
att hon kände sig stressad. Diddi är helt klart ängslig för sonen mitt i allt 
matandet. Då jag frågar henne om vad hon tänker så här tre månader senare, 
säger hon: 

Jag önskar att jag hade orkat vara i krisen lite längre. Han var frisk men inte 
hungrig. Jag fick rådet att ge honom med vissa timmar, det var så mycket 
regler. Jag tror jag skulle vilja amma honom oftare och låta honom sova när 
han var trött. Han kanske gick ner i vikt för att han åt så lite. Det enda jag 
tänkte på var gram – så jag slapp ge tillägg. Jag ville inte ge tillägg. Han 
kanske var för trött, jag vet inte. Jag kanske tillhör de där få procenten som 
inte kan få mjölk. Jag tycker alla ammar, det är jättesorgligt att jag inte 
funkar. Nästa gång hoppas jag att jag har mer självförtroende. (3:4.) 

Efter tre veckors kämpande med stränga regler ger Diddi upp och börjar ge 
sitt barn tillägg. Tre månader senare så skulle hon önska, att hon ”… orkat 
vara i krisen lite längre”. ”Jag tycker alla ammar, det är jättesorgligt att jag 
inte funkar.” säger Diddi, som med ordvalet ”inte funkar” jämför sig själv 
med en ”trasig maskin”. ”Nästa gång hoppas jag att jag har mer 
självförtroende” kan tolkas som, att med ett bättre självförtroende ”håller 
maskinen.” Men det kan också tolkas som, att med ett bättre självförtroende 
skulle hon ifrågasätta både råd och regler i större utsträckning. 
Självförtroende kan alltså vara en betydelsebärande enhet. ”Nästa gång,” 
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hoppas Diddi på större självförtroende eftersom hon skaffat sig en 
erfarenhet, som hon kan ha hjälp av i liknande situationer. Längre fram i 
intervjun säger hon: ”… att dom (barnen) är inte så sköra som man först 
tror,” vilket kan ge tyngd åt den sista tolkningen. Det kan behövas viss 
erfarenhet innan man får nog självförtroende att våga göra det, som i stunden 
skulle kännas mera rätt. 

Nova  
Nova som fått sitt första barn tycker att mjölkmängd och psyke har ett klart 
samband. Då jag träffar Nova har hennes son några dagar tidigare fyllt tre 
månader. Nova har slutat amma, istället ger hon honom nappflaska med 
antingen urpumpad mjölk eller mjölkersättning. Nova berättar, att hon själv 
blev ammad i tre månader, därför att hennes mamma hade mjölk under tre 
månader och sedan tog den slut. Nova tror, att det kan vara en av 
anledningarna till att hon alltid oroar sig för om hon har mjölk så det räcker. 
Då sonen fyllde tre månader, noterade Nova att det nästan inte kom någon 
mjölk alls, då hon pumpade. Följande dialog utspelar sig mellan Nova och 
mig: 

Så du kände någonstans att det var en kritisk period för dig? 

 Ja,a! 

 Så mjölkproduktionen hänger ihop/ 

 Med psyket. Ja – väldigt mycke. Säkert. Ja, ja det är ju en så viktig 
 psykologisk bit, det är mycket som hänger ihop med 
 mjölkproduktionen psykiskt, det e ju det. (10:4.)… 

 Nappflaska ser jag, om man säger så. Så man ser nappflaskan hur 
 mycket han äter, är det 100 ml är det 125 ml och det ser man inte 
 med bröstet liksom. 

 Är det att du ser/ 

 Jag känner mig säkrare, jag är säkrare, det kommer mjölk och 
 han blir mätt, å så där. (10:8.) 

Det finns alltid en osäkerhet förknippad med att amma: hur ska man som 
mamma veta att barnet får tillräckligt? För Nova var det ängsligt att amma: 
hon kunde aldrig känna sig säker på hur mycket sonen ätit, att han fått det 
han verkligen behövde. Tänk om hennes mjölkproduktion skulle upphöra, så 
som den gjorde för hennes mamma. Nova har valt att mata barnet med 
flaska, det känns säkrare så, anser hon, men hon vill fortfarande ge av sin 
egen mjölk.  
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Nova känner till att hon själv är ammad i tre månader, sedan tog mjölken 
slut för hennes mamma. Nu, då hennes barn också blivit tre månader 
gammal, råkade hon själv ut för att hennes mjölkproduktion blivit mycket 
mindre. Just runt denhär perioden har hon oroat sig speciellt över om 
mjölken skulle fortsätta att komma. Då hon oroade sig kom det mindre 
mjölk. Därför anser Nova, bland annat, att psyke och mjölkproduktion 
hänger ihop. Att ge bröstmjölken på flaska tycker Nova är skönt, det gör att 
hon känner sig säkrare. När hon ger mat på flaska, har hon full kontroll; hon 
vet exakt hur många milliliter barnet har ätit, och hon ”vet att det kommer 
mjölk och han blir mätt”. 

”Amningshaveri” ger sämre självkänsla  
Mödrarna hade tänkt sig att amningen skulle vara ”dörröppnaren” in i den 
nya rollen som mamma. Med en havererad amning riskerade de att tappa en 
självklar väg in i moderskapet.  

Om amningen upplevs problematisk, ger det återverkningar på hur 
kvinnan ser på sig själv som mor. Det är framförallt två saker som då tydligt 
framträder: en känsla av otillräcklighet och ett ständigt ifrågasättande av 
sig själv, både inifrån och utifrån. 

Vill barnet inte ta bröstet och suga, kullkastas mammans bild av sig själv 
som den ammande modern. Då kan hon känna sig avvisad och otillräcklig. 
Det är både existentiellt smärtsamt och ångestladdat49 enligt den definition 
som Pearls (1977) ger det; en känsla av att bli bortgjord i framtiden.  

En nyförlöst mamma har en hormonsituation som gör henne angelägen att 
behaga (Uvnäs-Moberg, Widström, Werner, Matthiesen,s m.fl. 1990, Uvnäs-
Moberg och Nissen 2005) och extremt öppen för att tyda minsta skiftning 
hos barnet. Samtidigt blir hon extremt känslig för omgivningens attityder. 
Omgivningen har ofta synpunkter om hur kvinnor klarar modersrollen. 
Dessa är ofta kopplade till hur barnet beter sig och om det ammas eller ej.  

Ett barn som skriker, kan ge ett intryck av att modern inte klarar sitt 
uppdrag, och detta kan påverka mammans beslut om amning. En mamma, 
som slutar amma för att det gör ont, kan dömas som självisk. Vill hon ändå 
inte sluta att amma, kan hon bli uppfattad som martyr. Mödrar får dessutom 
ofta frågan om de har mjölk så det räcker; det verkar vara ett ständigt 
ifrågasättande både inifrån liksom utifrån. Dessa båda tycks påverka och 
förstärka varandra. Minna ger följande sammanfattning: 

                                                 
49 Perls (1977:56) ger ångest en definition som skillnaden mellan det pågående Nu till det 
kommande Sedan. Om framtiden har vi tankar och fantasier, som i sin tur genererar emotioner 
som rädslor och svårigheter etc. Exempelvis fruktar vi att inte lyckas eller göra bort oss; 
uppstår en anspänning eller ångest inför framtiden. Gestaltterapi ord för ord.  
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Alltså jag trodde liksom att jag hade mjölk. Det ingick inte i min världsbild 
att jag inte hade mjölk. För när jag fick barn: Nummer ett, så fick jag höra; 
ˊHar du mjölk så det räckerˋ? Ja, ja, det har jag väl. Sen nästa fråga; ˊHar du 
mjölk så det räckerˋ? Nää, nä de har jag väl kanske inte. Så lättpåverkad! 
(9:6.) 

I pragmatismen ses lärande i sitt sammanhang (von Wright 2000). I mötet 
med omvärlden sker en process, där självet både skapas och omskapas 
(Mead 1976). Mödrarna ville gärna amma och uppfattar sig själva som 
sämre, ofta i form av en sämre moder, då de upplever amningsproblem. 
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6:2 Amningen ˗ lätt att överge i stunden 

I avsnittet som följer vill jag lyfta frågan om hur mödrarna hanterar sin 
situation då de upplever amningen som besvärlig. Att bli till som mor är 
också en process, hur påverkas den av en besvärlig amning som mamman 
ber om hjälp med redan på BB? 

Att bli till som mor 
Av mina intervjuer framgår att mödrarna har upplevt den första tiden 
tillsammans med det nya barnet som omvälvande. Rollen som mamma har 
också inneburit ett påtagligt ansvar för en ny individ. 

I början bara jag tänkte, kan jag inte få börja jobba snart, för det var så 
känsligt. För när Jan hade börjat jobba igen och jag skulle klara allt det här 
själv, så kändes det som det var övermaga och jag tyckte det var jättehemskt. 
Och hur ska allt det här gå? Men nu, nu känns det som att jag vill aldrig börja 
jobba igen. Nu kan jag vara hemma hur länge som helst (fniss). Det är så 
härligt. (Nilla) 

Kvinnorna beskriver mammablivandet som en process; de ställs ständigt 
inför nya prövningar. Det handlar om att börja våga tro på sig själv och sin 
egen förmåga. 

Jag brukar ofta skoja, jag kan gärna vara gravid och jag kan gärna föda barn 
men låt gärna någon annan ta hand om den första veckan. För jag klarar inte 
det. Det blir bara jobbigt, istället för att bli glädjefyllt. Men sedan lägger det 
sig, när den största oron lägger sig, och man faktiskt tror att man kan vara 
mamma. (Li) 

Att våga lita på sin egen förmåga är inte helt okomplicerat. Mamman är inte 
ensam längre utan har ett övergripande ansvar för ett barn. Hon måste lära 
känna barnet och förstå vad det kan klara och inte klara. Samtidigt är det lilla 
barnet helt beroende av att bli omhändertaget. Det är ett samspel mellan mor 
och barn, där mamman ska lära sig förstå barnets signaler. 

 För att lära sig förstå barnets signaler har mamman hjälp av sina 
hormoner som gör henne öppen, nyfiken och omhuldande och att hon lägger 
märke till och är intresserad av minsta skiftning hos barnet (Uvnäs-Moberg, 
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m.fl 1990; Uvnäs-Moberg 2000;Uvnäs-Moberg och Niessen 2005). Denna 
öppenhet kan samtidigt göra mamman överdrivet känslig och orolig i rollen 
som förälder. Den första tiden präglas av att mor och barn försöker hitta 
varandra så att de kan börja samspela med varandra. För mammans del 
innebär det att upptäcka barnet och vad barnet gillar, att lära sig möta barnets 
behov. Det innebär att våga pröva utan att oroa sig allt för mycket för barnet. 
Citatet nedan kan tjäna som exempel: 

Nu när man vet lite mer, känner man, det är skit samma, man gör som man 
vill, det mesta blir bra och hon dör liksom inte. (Anki) 

Citatet visar att man efterhand inser att allt inte alltid kan fungera som man 
tänkt, att det blir fel ibland. Att barnet faktiskt ändå överlever, och att man 
kan pröva alternativa lösningar.  

Mina intervjuer bekräftar att ”bli till” som mamma inte är okomplicerat. I 
den processen tvingas modern att ifrågasätta delar av sitt vanliga jag och att 
utveckla nya sidor hos sig själv (Stern m.fl.1999). En mamma beskrev den 
här perioden som ett sätt att ta sig förbi stängsel, som hon från början trodde 
var omöjliga att ta sig igenom. Med tiden blev hon allt skickligare, vilket 
stärkte hennes självförtroende.  

Men nu vet man att man har kommit förbi de första stängslen, man har 
kommit lite längre. Men nu när man har kommit en bit på väg, så känns det 
avlägset, det är nära men ändå långt bort. På något vis är det bra att ha gått 
igenom det, man känner sig starkare, man har liksom upplevt att man kom ut 
på andra sidan, även om man inte trodde det i början. (Nilla) 

Amningsupplevelsen kan stjälpa mammabilden 
Under rubriken ”Tolkning med hjälp av verktyg” nämndes att våra 
erfarenheter formeras och omtolkas som kan förstås utifrån 
gestaltpsykologins resonemang om växlingen mellan figur (det som 
uppmärksammas) och (bak)grund (det som figuren kontrasteras mot). 
Erfarenhetscykeln kommer nu att användas för att belysa empiriska data. 

Att amma är en fråga som en nybliven mamma kommer att ställas inför. 
Under graviditeten har de flesta haft en föreställning om hur livet ska 
gestalta sig som mamma. Den inre bild som varje mor skapar bygger på både 
förhoppningar och farhågor och den färgas av den egna livshistorien. Den 
säger en hel del om både värderingar och prioriteringar (Stern m.fl.1999). 
Bilder och scener återskapas och omformuleras flera gånger. Med hjälp av 
mina studier har jag sett att många har en förhoppning om att amningen ska 
hjälpa dem in i moderskapet på ett positivt sätt. 

På vägen, i processen att bli till som mamma kommer en mängd figurer 
att fokuseras, bli tydliga och söka sitt svar för att sedan försvinna. I 

 150 



processen att inta en ny roll som mamma syns en stor övergripande 
erfarenhetscykel ”att åter få vardagslivet att fungera”. Under denna ligger en 
mängd andra cykler som tillexempel att få sova mer. Andra kan vara att 
komma ut på dagarna, att förstå barnets olika signaler, behovet av egen tid 
o.s.v. 

Figurerna kommer att uppmärksammas mot bakgrunden av att ”få 
vardagslivet att fungera”. Denna övergripande process måste kvinnorna 
igenom. Det finns ingen återvändo, men processerna kan ske på olika sätt, 
vara olika långa och olika dramatiska. 

Många vardagliga situationer blir förändrade med ett nyfött barn. Citatet 
nedan är ett exempel på en genomförd erfarenhetscykel, där behovet var att 
få sova mer. 

Jag hann ju aldrig sova, jag sov ingenting, jag var som ett lik första veckan. 
Men då hittar man alltid en rutin. Det här att ta honom till sängen. Från 
början klev jag upp varje gång jag ammade men det gick ju lika bra att ta 
honom till sängen, så behövde jag aldrig kliva upp och han tyckte att det var 
jättemysigt, för då kunde han somna vid bröstet. Och som mamma kände jag, 
när han somnade så kunde jag bara lägga omkull mig och sova jag också. 
Kanon, jättebra. 

Processen startar med att mamman blir allt mer uppmärksam på att hon 
upplever en obalans, hon känner sig trött. Figuren av trötthet blir allt 
tydligare och ju mer uppmärksam på obalansen som mamman blir desto 
tydligare kommer den att kontrastera mot en bakgrund. Kanske har hon en 
ide´ om att barn ska sova i egen säng. Så plötsligt kan hon se ”saken” på ett 
annat sätt eller omvärdera uppfattningen om var barn ska sova. Det leder 
fram till kontakt mellan figur och grund och mamman kan välja utifrån en ny 
synvinkel, ett nytt förhållningssätt till var barn ska sova. Behovet att sova får 
en lösning. Hon tar barnet till sin egen säng.  

Mamman reflekterar över vad som hänt. Det visade sig att barnet 
uppskattade att få komma till mammans säng och att det somnade vid hennes 
bröst. Då barnet somnat kunde hon själv slappna av och ”lägga omkull” sig 
själv och sova vidare. 

Hon reflekterar runt händelsen med orden: ”Kanon, jättebra.” Figuren av 
att få sova mer försvinner, mamman har införlivat ett nytt sätt och har också 
kommit en bit närmare lösningen på hur hon kan göra som mamma. Att detta 
var möjligt beror också på hennes öppenhet, hon är villig att testa och 
omvärdera för att få till stånd en förändring. Hennes tillit till den egna 
förmågan stärks. 

I vårt dagliga liv skapar vi alla våra privata fantasivärldar. På den inre 
scenen kan vi spela upp olika möjliga lösningar på de situationer vi befinner 
oss i (Mead 1976). Genom att medvetandegöra vilka möjligheter och val 
som står oss till buds kan vi strukturera och få ordning på livet (Zinker 
1998). Den inre bilden tillhör också omställningsprocessen. 
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Moderskapsprocessen, att bli till som mamma, handlar också om att jämka 
samman fantasierna (om hur livet skulle gestalta sig som en ammande 
mamma) med den verklighet som möter. 

Om amningen hade fungerat precis som mamman föreställt sig, så hade 
figuren om amning lätt och smidigt tagit sig igenom erfarenhetscykeln utan 
större väsen.  

Där amningen identifieras som ett problem kommer den i fokus på ett 
annorlunda sätt. Den gör det mot bakgrunden av att kvinnorna sett sig själva 
som ammande mödrar. Då denna bild inte längre är självklar kommer deras 
uppmärksamhet att riktas mot en amningsbild som inte stämmer. 

Jag ville väldigt gärna att det skulle vara som den bild som jag fått, och som 
man läser i böcker och ser på TV. För oss var det självklart att han skulle 
ammas och att det skulle gå bra. Så sen, när det inte funkade i början, så 
rasade hela världen för en, det var ju hela det idealet som man hade sett 
framför sig (Nilla). 

Sedan tror jag inte att det är så många som får problem, sådana här problem 
med att hon suger dåligt (Anki). 

Och jag visste att han ville ha mat och jag var tvungen att amma och det 
gjorde ju ont, så det var svårt (Nova). 

Jag kände innan, att det fixar sig för jag har i alla fall mjölk, och nu hade jag 
inte ens det (Li).  

Amning ingår i den mentala förberedelsen inför mammablivandet. 
Kvinnornas egen upplevelse skiljde sig sedan från den bild de hade gjort sig 
om hur amning skulle vara. Upplevelsen för just de här kvinnorna skiljer sig 
sinsemellan på så sätt att problemet framträder olika; en upplever att det inte 
fungerar på det hela taget, en att barnet är dålig på att suga, en att det är 
smärtsamt och en att mjölken inte räcker. Sammantaget kan man säga att det 
riktas energi runt själva amningen mot bakgrund av frågan hur mammorna 
skall förverkliga mammabilden av sig själva. 
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Figur 6:2:1: Med hjälp av resonemanget ”figur – grund” ser vi hur amningen bildar 
figur, det är det mamman fokuserar på mot bakgrund av en kanske mindre medveten 
idé om att kunna förverkliga sin (fantasi-)bild av moderskapet. 

Att barnet ”får i sig mat” har högre prioritet än amning 
En mamma som precis har fått barn är mycket känslig för barnets behov. En 
mamma, vars barn ger positiv feedback på amningen är mycket mer 
angelägen att fortsätta att amma (Matthew 1991) än en mamma som 
upplever negativ feedback.  

Det finns också en hierarki av dominans för vilken figur (av alla möjliga 
obalanser) som för stunden fokuseras, där de lägre nivåerna för organismens 
existens har högst prioritet (Newis 1998).  

Resultatet av mina intervjuer är att mödrarna släpper både amningen och 
bilden av sig själva som en ammande mamma mot ett viktigare existentiellt 
behov – att barnet överlever. Från grundbehovet att barnet ska överleva kan 
många figurer göra sig gällande och fokuseras. Att få i barnet mat har en 
högre hierarkisk dominans än att amma; mamman sätter barnets 
välbefinnande i första rummet. Figur/grund byter skepnad till en ny 
erfarenhetscirkel. Figuren växlar till ”barnet måste ha mat” och hur det skall 
lösas. 

Man tänker att det bästa är att han blir mätt, och det är ju så, men 
känslomässigt är det svårt, känslomässigt är det svårt (Nova). 

 

Förverkliga mammabilden 

 Amning 

 Barnets överlevnad 

Mat till 
barnet 

Figur 6:2:2: Mammans hela uppmärksamhet byter fokus, den figur som nu 
framträder är hur barnet ska få mat, att barnet ska överleva är en förutsättning för 
mammarollen som gör sig påträngande. Mot bakgrund av att barnet ska överleva 
kommer mamman ha sin uppmärksamhet riktad mot figuren ”hur barnet ska få mat” 
och inte på amning som det primära. 
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Bilden att se sig som en ammande mamma lägger kvinnorna åt sidan och 
uppmärksamheten riktas mot att hitta alternativ så att barnet överlever.  
Samtidigt kan mamman känna sig ”stukad” och självförtroendet kan svikta. 

Man tror att man är ensam i hela världen om att inte kunna amma från dag 
ett. Vilket man tror att man ska kunna (Nilla). 

Men nu när dom sa att han inte ökar som han ska eller förlorar i vikt, och du 
har inte tillräckligt med mjölk. Då fixar jag inte amningen. Om jag inte har 
tillräckligt med mjölk så fixar jag inte amningen. Utan jag ska ge honom 
mjölkersättning. Det var det som knäckte mig (Li). 

Fokus på den biologiska funktionen som 
”mjölkproducent” 
Då mödrarna känner sig säkra på att det inte går någon nöd på deras barn, 
oavsett om de ammar eller ej, kommer mödrarna att fundera över 
bröstmjölkens betydelse för barnet. För de kvinnor, som tror på 
bröstmjölkens fördelar som ett hälsobefrämjande medel, kan det fortfarande 
handla om att få i barnet den egna mjölken, men nu på ett annat sätt än att 
amma. Man kan byta ut bilden av sig själv som den ammande mamman men 
ändå vilja ge sin egen mjölk. Ibland för att man tycker att det är det bästa 
man kan ge sitt barn, ibland för att bekräfta den egna biologiska funktionen. 

Nu var det inte riktigt exakt som jag tänkte från början, men han har inte fått 
något annat än min mat (Nilla). 

Jag var så stressad över att det kanske inte skulle komma mer mjölk. Och 
under två dagar kom det nästan ingen mjölk alls, men det var mer psykiskt att 
jag inte kunde få ur mjölken med pumpen. Men nu har man lugnat ner sig, 
och det kommer, det kommer (Nova). 

Jag har ju hela tiden haft gott om mjölk, så jag vet ju att det inte var det som 
var felet (Li). 

Att kunna producera mjölk framstod i intervjuerna som något viktigt, ofta i 
betydelsen av att man då fungerar som man ”ska”. Då mamman släpper oron 
över om, och hur, barnet får i sig mat, ger hon sig åter tid att fundera över sin 
egen roll. Har hon förmåga att ge barnet bröstmjölk? Då mamman vet att 
hon kan producera mjölk kan hon också välja om hon vill ge barnet sin egen 
mjölk eller ersättning. Då hon vet att ”felet” inte är hennes, kan hon också 
bli motiverad att återta bilden som den ammande mamman. 

Men nu, hon gillar inte, så nu får man… så jag har lärt mig sista biten hur 
hon vill ha det. När det kommer fullt med mjölk, då äter du jättebra för du är 
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stark och stor, men när det är slappt och hon måste jobba lite för att få ut 
mjölken, då behöver hon ha en sådan här tutte (Anki). 

Citatet ovan är hämtat från mamman som ammade med hjälp av en 
amningsnapp. Amningsnappen hade hon fått som ett sätt att försöka få 
barnet att suga. Mamman har kommit igenom erfarenhetscykeln om hur hon 
ska få i barnet mat. Hon känner sig trygg med att hon har mjölk. Då hon har 
kunnat släppa tag om båda dessa erfarenhetscykler, har hon gett sig tid att 
rikta sin uppmärksamhet på samspelet mellan sig och barnet. Som mamma 
börjar hon lära sig när barnet behöver hjälp av en ”tutte” och när hon kan 
pröva utan. 

Genom att hon kan rikta fokus mot och bli allt mer skärpt uppmärksam på 
hur barnet beter sig kan hon rikta sin energi/action på olika sätt att ta bort 
amningsnappen. Mamman har reflekterat och integrerat sin erfarenhet. I dag 
vet hon när hon behöver nappen och när hon kan pröva utan. Mammarollen 
har blivit ett samspel med barnet också i amningsfrågan. 

Mönster av olika erfarenhetscykler 
Då amningen inte fungerar kan jag se tre olika erfarenhetscykler som kan 
hoppa fram och åter, och där den ena kan avlösas av den andra (figur 6:2:3).  

Jag ammade honom några dagar och sedan fick jag pumpa och sedan gav jag 
honom bara på flaska och sedan ammade jag också. Och det gjorde ju inte 
saken bättre att jag var hemma och inte hade något annat att ta till. Det var 
väldigt många floder, jag grät och jag ammade, sedan blev det bättre… (Li). 

Denna berättelse visar hur figurerna har pendlat. Med utgångspunkt från att 
mamman önskade amma (vilket alla i studien gjorde), och hoppades att 
amningen skulle vara en ”dörröppnare” in i moderskapet, överger hon 
amningsfokuset och bilden av sig själv som en ammande mamma. Figuren 
övergår till en annan – att barnet ska ha mat. Att barnet överlever och mår 
bra har högsta prioritet. Då detta är säkerställt finns frågan kvar hos 
mamman över om hon själv fungerar och figuren växlar till – jag kanske 
ändå förmår producera mjölk? Den första ännu oavslutade figuren kan sedan 
återtas. Bilden av sig själv som ammande. Mamman gav aldrig upp och till 
slut kom hon också igenom alla hinder och fick det att fungera så som hon 
önskade från början. 
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Figur 6:2:3: För att mamman ska kunna förverkliga bilden av sig själv som den 
ammande mamman måste både barnets överlevnad och hennes biologiska funktion 
som mjölkproducent vara uppfyllda. Mot bakgrund av dessa båda förutsättningar är 
det inte amningen som hon fokuserar utan; hur och vad kan barnet äta och har jag 
mjölk i tillräcklig mängd. Då dessa fungerar, kan hon åter rikta fokus på amningen. 

En sluten cirkel och en avbruten 
Alla mödrar kommer inte att ta sig tillbaka till den första erfarenhetscykeln, 
att förverkliga mammabilden som en ammande mamma. I mitt material hade 
mödrarna lyckats olika väl med detta, då jag träffade dem för en intervju då 
barnen var ca tre månader gamla. 

Av de 14 mödrar som jag intervjuade var det fem som endast ammade, 
det vill säga enbart ammade utan att ge tillägg, vid intervjutillfället. 
Ytterligare fem gav ersättning och ammade i olika utsträckning, det vill säga 
delammade. Resterande fyra gav barnet ersättning med hjälp av nappflaska.  

Nedan citerar jag en mammas upplevelse, som kämpat länge med sin 
amning, först med ersättning sedan med att pumpa och ge den egna mjölken 
på flaska och som så småningom fick själva amningen att fungera.  

Men det var konstigt nog lite, lite skadeglädje när jag kom dit två eller tre 
veckor senare och sa: Det funkar nu, jag har varit på amningsmottagningen 
och jag har lämnat pumpen. Och jag har ammat honom nu, en vecka utan att 
det gör ont, och det börjar läka å så vidare. Så det var allt, lite jaha. Jag 
klarade det! Det var mer att jag klarade det som var kul.  

- Det du säger nu, innebär att du har haft det jobbigt men att du har fixat 
det. Slutkänslan av det, hur är den?  
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Jo, det är nog ganska bra, det tror jag. Man känner sig säkrare så klart, det gör 
man. Nu gäller det bara amning, men det gäller andra saker också. Vill man 
tillräckligt mycket så går det. Och det är en skön känsla, för allt annat också. 
Inte bara för amningen utan för livet för jobbet för allt. (Li) 

Denna mammas känsla av tillfredsställelse kan jämföras med en av 
mödarnas upplevelser som inte fullföljde amningen. 

För jag fick ju alla instruktioner om hur jag skulle hålla barnet och jag tyckte 
att jag gjorde rätt men, ja, jag vet inte. Jag går fortfarande i mina egna 
funderingar om varför det blev som det blev, men… Jag tror att det kan ha 
med förhållandet mellan honom och mig att göra mer kanske.  Jag vet inte… 
att det inte funkade att han skulle bli ammad av MIG, på nått sätt. Att jag 
kanske kände att det är mer besvärligt och kände mig mer osäker, å så… Jag 
tror att det är mer personligt, än själva läraren. Hon berättade ju och visade, 
men det är fortfarande, det ligger hos mig tror jag.  

- Hur tänker du när du funderar så?  

Jag kände mig inte så bra på det. Kanske var jag för osäker på mig själv, om 
jag skulle klara av det. Jag var för osäker på mig själv tror jag. (Nova) 

Vad framgår vid en jämförelse av båda dessa? En första sak att beakta för 
hur amningen avlöper är mammans egna, uppriktiga, inifrån kommande vilja 
att amma. Den första mamman vill verkligen och lyckas också med att 
tillslut få det att fungera. Den andra mamman är mer osäker på om hon vill. 
Hon säger bland annat ”att jag kanske kände att det är mer besvärligt och 
kände mig mer osäker”. Ordet kanske är intressant, varför säger hon att hon 
kanske kände? En första tolkning kan vara att hon inte reflekterat så mycket 
över vad hon egentligen har tyckt själv. Därför vill hon tona ned det hon 
säger, om att hon upplevde det besvärligt. En andra möjlig tolkning är den 
rakt motsatta; jag kanske kände, kan lika gärna stå för att hon, tvärtemot den 
gängse uppfattningen, tycker att det är besvärligt att amma. Den andra 
tolkningen är den troligaste då hon berättar att hon har gått och tänkt på 
varför det blev som det blev. Då jag ber henne reflektera ytterligare så 
upprepar hon orden jag var för osäker på mig själv två gånger. Kan det 
betyda; om hon verkligen ville? Eller betyder det att känslan av osäkerhet 
var så stor att det inte var värt priset? 

Mina tidigare tolkningar om mödrarnas förväntningar på amningen visade 
att normen att amma är stark. Dels som bevis på att man fungerar som 
kvinna och dels för att det är bra för barnet. I en sådan kultur är det 
naturligtvis svårt att utan omsvep säga att man inte vill amma. 

En andra sak som framgår vid en jämförelse av dessa båda citat handlar 
om det egna självförtroendet. Vill man tillräckligt mycket så går det, säger 
Li och hennes självförtroende kommer i en positiv spiral; hon vill och klarar, 
vill och klarar och amningen utgör inget undantag på den regeln. Medan 
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Nova istället ger uttryck för att hon känner sig osäker på om hon ska klara 
av det. Känner man sig osäker på om man ska klara en uppgift, spiller det 
över på viljan. En rimlig slutsats kan därför vara, att hon inte heller gett 
amningen ett lika övertygande försök som Li gjorde. Kanske för att hennes 
känsla av osäkerhet gjorde att hon inte tyckte att det var värt priset. Hon 
avbröt amningsförsöken men fortsatte att fundera över vad som gick fel. I 
motsats till Li kan man anta att Novas självförtroende kommer i en negativ 
spiral. Problemet är att den mamma som redan från början har sämre 
självförtroende också har svårare att säga ifrån, att man inte vill (från 
början). 

Min klara uppfattning och tolkning av dessa båda kvinnor är att de 
åtminstone trodde att de ville amma, i alla fall innan de prövat. Mödrarna 
hade, som jag tidigare visat, en förväntan på att amningen skulle hjälpa dem 
in i modersrollen; med hjälp av amningen skulle de bli uppskattade och 
beundrade, ge barnet det bästa och bevisa att de fungerade som en riktig 
kvinna med möjlighet att producera mjölk.  Hur kan man då förstå att Nova 
avbryter amningsförsöken till förmån för nappflaskan? Tolkningen måste 
prövas!  

Genom att följa moderskapsprocessen, med hjälp av figur och grund, så 
framstår ett överordnat krav på moderskapsrollen, den att få barnet att 
överleva. Att se sig som en ammande mamma sätts åt sidan om man är 
orolig för barnets existens. 

Känner mamman sig osäker på att barnet får i sig vad det behöver i 
samband med amningen, som jag tolkar att Nova gör, så kan ansvaret för 
barnet kännas övermäktigt. Då är det lätt att sätta sig själv på undantag och 
välja flaskuppfödning. Som mamma får man kontroll över mängden mat som 
barnet får i sig och kan känna ett lugn över den biten. Den tolkningen kan 
också förklara varför denna mamma säger: ”jag går fortfarande i mina egna 
funderingar om varför det blev som det blev”.  

Tydligt framgår, att amningen spelar stor roll för hur mamman bråttas 
med den egna identiteten. Den egna identiteten som ammande mamma ligger 
dock under en överordnad norm: att sörja för barnets överlevnad. Man kan 
säga att det är lätt att överge amningen men svårare att bearbeta bilden som 
mamma utan att amma.  

Latner (1992) anger att vår förmåga att både forma och förstöra tydliga 
och klara figurer är viktigt för att få ut det mesta och det bästa för vår egen 
skull. Att göra upp med våra värderingar och se saken på nya sätt ger oss en 
möjlighet att välja som är helt unik. Att bara lämna en erfarenhetscykel utan 
att figuren först försvunnit, bidrar till att vi inte kan ta oss själva på samma 
alvar. Det kan påverka synen av oss själva, på sikt också vår hälsa om det 
händer i allt fler sammanhang. 
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7:1 Möte med barnmorskan 

Jag blir den jag är i mötet med andra (von Wright 2000). Hostrup (2002) 
säger, människan utvecklas då hon går in i en kontakt (dialog) med 
omvärlden. Medvetandet, vårt själv, kan man säga är en ständig process av 
meningsskapande samtidigt som ”mening” är intersubjektivt (Mead 1976). 
Det relationella mötet med barnmorskan, verkar därför vara väsentligt, 
speciellt om amningen inte blir så som mamman hade förväntat sig. 

Barnmorskan har stor erfarenhet av att hjälpa mödrar med olika sorters 
problem. En förutsättning för ett relationellt pedagogiskt möte är både 
förtroende och öppenhet (von Wright 2000).  

I följande avsnitt presenterar jag ett möte, inspelat på video, mellan en 
mamma och en barnmorska. Avsnittet är valt därför att det till stor del 
handlar om frågan om ansvar. Ett syfte med studien är att försöka förstå hur 
delaktiga och ansvarstagande mödrarna känt sig i de amningskonsultativa 
mötena. 

Inledande summering  
Mamman ringer på klockan. Hon vill att barnmorskan ska komma och hjälpa 
henne. Jag skyndar mig in och frågar om jag får videofilma deras möte, och 
mamman säger att det går bra. 

Samtalet börjar med att barnmorskan (Bm) försöker bilda sig en 
uppfattning om hur amningen fungerar. Mamman (Penny) berättar att barnet 
sugit bra, och Bm berömmer barnet för att det är så duktigt. Vidare försöker 
Bm bilda sig en uppfattning, om hur amningstekniken fungerar, genom att 
fråga hur vårtan ser ut då barnet släpper taget. Penny berättar att den är 
klämd. Bm börjar ge information om vad detta kan betyda, men Penny ser 
inte ut att lyssna (tittar bort, börjar pilla på barnet, sätter sig tillrätta). Istället 
initierar hon ett nytt ämne (barnet är gasig i magen). Bm följer mammans 
tankebanor. Så avbryts den pågående handlingen genom att barnet skriker - 
ett gällt skrik. 

Bm konstaterar (säger) att barnet är hungrigt och föreslår att ”de” ska ge 
tillägg. Penny svarar: ”Aha”, och beskriver hur barnet betett sig. Bm börjar 
förklara varför det kan vara så här, trots att han har ammat. 

Penny försöker lägga barnet till bröstet. Bm försöker hjälpa till samtidigt 
som hon förklarar hur mamman ska göra för att få honom dit. Barnet skriker, 
och bm lämnar rummet för att avhjälpa situationen genom att hämta tillägg. 
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Då Bm kommer tillbaka, berättar Penny vad barnet gjort: föst sugit på 
bröstet för att sedan släppa och i stället suga på sina fingrar. Bm säger: ”Å – 
han är hungrig”. Så fort hon har sagt det, förklarar hon: ”Vi har sett att det 
funkar, att han suger fint, men nu är han hungrig, vi hörde hungerskrik, du 
hinner inte producera om du ammar och ammar och ammar”. Penny svarar: 
”Det kan vara skönt om han somnar så jag hinner duscha”. 

Scenen fortsätter med att Bm matar barnet med hjälp av en kopp 
samtidigt som hon förklarar för Penny hur hon gör. Efter ett tag säger Penny: 
”Han var riktigt hungrig, tror jag”. Sedan pratar hon om annat samtidigt som 
matningen pågår och till slut konstaterar hon: ”Nu ser han riktigt nöjd ut.” 
Bm nickar och bjuder barnet mer mat. 

Penny tar då upp ett nytt ämne: ”E han lite gul?” Bm undersöker (avbryter 
sig en stund och tar om barnets ben), men då hennes intresse är inriktat på 
om barnet vill ha mer mat återgår hon nästan genast till att pröva att ge 
honom ytterligare mer. Men barnet tar inte emot mer (vänder bort ansiktet 
och stänger munnen). Bm ber Penny att ta upp honom mot axeln, så han kan 
rapa. 

Sedan vänder sig Bm till barnet: ”Blev du lite drogad? Alldeles simmig?” 
Så försöker hon få i honom lite till. – Barnet vill fortfarande inte ha mer. Bm 
beskriver barnet: ”Nu visar han tydligt att han inte vill ha mer”. 

Därefter studerar Penny och Bm gemensamt barnet, samtidigt som det 
förekommer lite socialt prat dem emellan om vem barnet är likt. 

”Videosnutten” 
Efter denna inledning, har jag skrivit ned dialogen så ordagrant som möjligt 
mellan Bm och Penny, under de nästkommande tio minuterna. Dessa tio 
minuter är typiska för konsultationen i sin helhet. Jag har också gjort 
tolkningarna både utifrån kroppsspråket på filmen och utifrån den 
nedskrivna dialogen. Avsnittet avslutas genom att jag gör några 
sammanfattande reflektioner. 

Bm: Nu kommer han nog somna en stund, gör så att du passar på att sova 
när han sover. 

Penny: Jo jag gör så att när han sover, ligger vid bröstet och slumrar till, så 
har jag också slumrat. Oj, (barnet spritter till). Om man ligger ner liksom, så 
har jag legat på sidan, så då har vi ju sovit i kapp båda två. Så vi har ju sovit 
här lite i omgångar. Så jag känner om han somnar nu så då blir det en dusch.  

Bm: En dusch (lite i mun på mamman) 

Bm säger till Penny att passa på att sova. Det vill hon inte, hon har redan 
uttalat sitt behov av en dusch. Vi har sovit i kapp, säger hon. Somnar han nu, 
vill hon ha en dusch. Bm kommer på sig själv med att hon hört Penny säga 
detta tidigare och visar det genom att fylla i, i mun på Penny. Bm är från 
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början inställd på att hon vet vad som är bäst för mamman. Då barnet sover 
är det bra för mamman att också sova. 

Penny: Man svettas ju och svettas ju och om han blir så här hysterisk, 
också, så även om man försöker att inte stressa upp sig så gör man ju det, 
omedvetet säkert. För det har jag ju känt, att han inte har velat tagit vänster 
bröst, för det har strulat så mycket. För jag har fått bökat där. Men det är väl 
det att han blir så djäkla hungrig, och så får han inte som han vill. Fast han är 
lugn när man lägger honom till bröstet….Får han inte till det direkt, då blir 
det så där, panik (tittar upp på Bm). 

Bm: Det är ju så att dom måste suga, fast att det inte kommer någonting, 
så dom måste ha lite tålamod, så har han inte riktigt det utan vaknar å e så där 
jättehungrig, och så, kanske också det, att du inte riktigt har den produktionen 
som behövs riktigt än. 
 

Penny: Ändå så klämmer jag fram först, så han får smaka först, och så tar 
han kanske två sug och så släpper han, och så bökar han runt men….men när 
jag har fått hjälp så har det ju funkat då. 

Bm: Vad tror du att det berott på?  

Penny: Jag vet inte! (Bm skrattar) - det kanske inte beror på hjälpen utan att 
jag hunnit kämpa på själv, en lång stund innan vi fått hjälp, i alla fall gjort så 
gott jag har kunnat. Och jag har försökt att göra likadant, och jag vet inte 
varför. Visst, då har vi ju kämpat säkert fem minuter, ibland då, innan vi fått 
hjälp. Och då ligger han sen/  

Bm /Så det är det lilla som har behövts. 

Penny: Jag vet inte riktigt vad det är som gör att det funkat då eller efter ett 
tag i alla fall, när jag har fått hjälp. Utan det har jag ju gjort då, försökt i alla 
fall, så gott det går. 

Bm: Ja, det verkar ju i alla, Det verkar ju fungera jättebra här. 

Penny: Försöker ju (nästan ohörbart) 

Penny berättar om hur amningen fungerar och att det ibland händer att barnet 
får panik. Hon tittar vädjande på Bm. Kan Bm hjälpa henne? 

Bm svarar med hur det bör vara – barnet måste ha tålamod och suga även 
om det inte kommer något. Är han jättehungrig så har han kanske inte 
tålamod och har hon ingen mjölkproduktion, så… Penny tror inte riktigt på 
det här – hon har nog mjölk, dels klämmer hon fram så hon har sett mjölken, 
dels fungerar amningen då hon får hjälp 

Här stannar Bm upp och undrar om Penny har några hypoteser om varför 
det fungerar, då hon får hjälp, men det vet inte Penny. Och Bm skrattar bort 
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det hela. Var frågan för känslig? Vad är det som gör att Bm vill radera 
frågan??  

Penny avbryter Bm:s skratt med sina funderingar om att det kanske inte är 
den externa hjälpen, utan att hon faktiskt själv försöker, som gör skillnaden. 
Bm flikar också in: ”… så det är det lilla som behövs.”  Avser hon att stärka 
mammans självkänsla genom att poängtera att man inte behövt hjälpa henne 
så mycket? Hon förstärker det sagda genom att säga: ”… det verkar ju 
fungera jättebra.” Här håller kanske inte Penny med, för hon säger med 
mycket tyst röst, nästan ohörbart ”försöker ju”. Penny har alldeles innan 
berättat att hon blir svettig och att barnet blir hysteriskt och att panikkänslan 
ligger i luften.  

Bm: Var lite noga med att han får riktigt stort tag, så att han inte. Så då 
får du titta efteråt, när han släpper bröstvårtan, å är det lite draget åt nått håll 
så har han legat för långt åt de hållet som bröstvårtan pekar, så då får du ha 
honom att gapa lite större. Och för att få honom att gapa större får du dra 
honom lite tillbaka, för att nå bröstet måste han sträcka sig och då gapar han 
automatiskt lite större. 

Penny: hej (till barnet)  

Bm: Å sen, sätt lite gränser, tycker jag att du ska göra nu. Amma ett 
bröst, men inte så där jättelänge, utan max tjugo minuter å sen andra bröstet 
också, å sen e han inte nöjd efter båda brösten i tjugo minuter, då behöver han 
ersättning också tror jag. 

Penny: OK. 

Bm gör en lång utläggning om hur barnet ska ta tag om bröstet. Det är andra 
gången sedan konsultationen startade. Inte heller denna gång visar Penny 
något större intresse. Hon vänder sig till barnet mitt i Bm utläggning. 
Mamman vill kanske inte höra? Hon har tidigare berättat om hur barnet 
bökar runt. Hur ska hon kunna styra barnet att göra på ett visst sätt? (Det är 
för svårt att förstå, och mamman slutar lyssna). Och Bm fortsätter att berätta 
hur hon ska agera, utan att upptäcka att mamman inte är med, eller i alla fall 
utan att ändra på sin informationsgivning. Mamman har inte heller några 
frågor, utan säger bara ”okey” och lämnar ämnet. 

Båda studerar barnet (under tystnad) 

Penny: Lite dåsig tror jag att du blev. 

Bm: Ja. Han blev jättenockad av den här mjölken. Så att han inte bara 
ligger där å bränner, å bränner, å bränner energi vid dina bröst. Då kan han 
istället få lite ersättning, å så kan han få fortsätta att suga efteråt, för barnen 
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har ju också ett sugbehov. 
 

Penny: Jo för han verkar väldigt mycke för det, för han ligger å snuttar 
jättemycket på sina händer också, när han ligger å/ 

Penny konstaterar: ”Lite dåsig tror jag att du blev”. Och Bm svarar: ”Ja, han 
blev nockad av den här mjölken. Så att han inte ligger där och bränner 
energi vid dina bröst.” Bm tror inte att mamman har någon mjölk. Hon 
menar till och med att det kostar barnet energi att ligga vid bröstet och suga 
för länge. Suga kan han få göra, när han fått ersättning, för att tillfredsställa 
sitt sugbehov. 

Penny håller med om att sonen har stort sugbehov för han suger på sina 
händer och där vet vi ju att det inte kommer någon mjölk. 

Penny: /Vad gör du för ryckningar nu da? För kall är du ju inte! (Säger det 
till barnet.) 

Bm: När dom ligger och skakar så här, har lite småryckningar, det kan 
tyda på lågt blodsocker. Men ibland när dom precis har ätit så går allt blod 
först till magen och då kan dom få lite… så att blodsockret först sjunker 
innan han får energi utav det här som han har fått. 

Penny: Hej (till barnet.) 

Penny: Han rycker om man tar i honom för häftigt eller om det är kallt eller 
nått, då får han dom där. (Tittar upp på Bm) 

Bm: Det är helt normalt, helt normalt… Vi kan se om han… Vi kan alltid 
erbjuda lite mer. Dom kan aldrig få för mycket ersättning eller för mycket 
mat. Får dom för mycket, så kräks dom upp överskottet. 

Bm förklarar, att det kan vara lågt blodsocker då barnen rycker. Penny 
besvarar det med att vända sig till barnet (tredje gången då Bm ger info) och 
säger: ”Hej!” Hon markerar med sitt kroppsspråk och sitt agerande, att hon 
inte vill ha all information. Hon berättar för barnmorskan att hon har sett, att 
han rycker av andra orsaker än lågt sockervärde. Det är helt normalt, säger 
Bm. Men hon agerar, som om hon inte är säker på hans sockernivå, för hon 
säger: ”Vi kan alltid erbjuda lite mer.” och förklarar att barnen kan aldrig få 
för mycket. Vad är det hon egentligen säger?  

En tolkning kan vara, att barnmorskan inom sig tänker; ”Han var 
jättehungrig och hade dessutom lågt blodsocker, kanske var det mer illa än 
vad jag trodde från början. Nu har han ätit men han verkar fortfarande må 
dåligt av att han kanske har för lågt blodsocker. Helt säkra på om han 
behöver mer mat kan vi inte vara, om han inte kräks upp lite överskott. Det 
är nog säkrast att vi ger honom lite till – du hade nog inte någon mjölk då 
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han sög på dig. Han såg lite dåsig ut, kanske var det för att han inte fått i sig 
något på länge?”  

Detta kan vara det ”raka” budskapet som ligger under dialogen och som 
både mamman och barnmorskan ”tassar runt” och inte talar högt om. Istället 
fortsätter dialogen: 

Bm matar barnet på samma sätt som tidigare. 

Bm: Nu satte du nästan lite i halsen. (till barnet) 

Penny: Vart de mycke? (till bm), Oj, va de mycke! (vänd till barnet.) Oho, 
va ögonen går i kors (vänd mot Bm.) Du vet inte va du ska titta (till barnet.) 

Bm: Ja precis (till mor.) Ska du ha? (till barnet.)  

Bm sätter åter fram koppen till barnet. 

Bm: Ja, det gick ned lite till… lite till... lite till. 

Penny: Fast det är inte de där som lapa, lapa, lapa som han hade…  

Bm: Nää… 

Barnet sätter nästan i halsen, och ögonen går i kors, säger Penny. Bm 
fortsätter att ge mer mat. Tidigare har hon berättat, att barnet tydligt visade 
att det inte vill ha mer mat. Vilka signaler sänder hennes agerande? 

Penny protesterar lite vagt, så intresserad är han ju inte, säger hon. 
Kanske börjar Penny fundera över hur stora mängder mjölk ett så här litet 
barn behöver – hur mycket ska han egentligen ha? Hur långt räcker den 
mjölk jag själv har, är en fråga som hon kanske tyst ställer sig. Börjar Penny 
känna skuld över att hon inte förstått vilken mängd mat barnet behöver? 

Penny: Ja men det är ju så där, att alla gör ju så olika och säger lite olika å 
så där, så man blir ju lite så där… och tar till sig allting och tänker jahap, 
vilket va bäst? 

Bm: Det skiljer lite/ Ja de e ju lite svårt, men vi försöker att säga samma 
sak. Men det skiljer också, de e lite lurigt mellan olika dygn också. Första 
dygnet har dom inte så mycket energibehov. Men nu e han 1,5 dygn? 2 dygn? 

Penny: Två! 

Bm: Två, då har dom lite större behov och därför är vi lite måna om att 
trycka på dom lite mer mat. 

Penny: Ja precis… 
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Bm: Men det finns inga exakta regler. 

Penny: Nä precis/ 

Bm: För vi är också bara människor. 

Penny: För då kanske de kan va bra om man säger, när man åker hem då, att 
man har ersättning hemma i alla fall, om de e, om de e kris eller man tror att 
man behöver? 

Bm: De kan jag tro att du behöver. 

Penny: Aaa 

Efter en dialog om att alla gör och tycker olika så vågar mamman, på ett 
mycket inlindat sätt, slutligen fråga: Tycker du att jag ska ha tillägg hemma? 
Hon säger inte ”tycker du”, utan; ”För då kanske de kan va bra om man 
säger…” Hon avslutar meningen med ett pronomen; ”man tror att man 
behöver”. Och Bm svarar med ett rakt svar. De kan jag tro att du behöver. 
Penny svarar med ett aaa. Hon fick kanske en ny insikt: Jag har inte 
tillräckligt med mjölk. Jag tror att Bm uppfattade att något hände hos 
mamman för dialogen fortsätter: 

Bm:  å, de e..Man vet inte/ 

Penny: Nä… Vad är det för ersättning man använder? 

Bm: BS nummer ett, heter den och går att köpa i vanlig livsmedelsaffär. 

Penny: jaaaa 

Bm: Men de roliga är att du kan amma, att du kommer kunna amma.  Att 
du har ju råmjölk och att du kommer att få upp/ till och med få öka upp din 
produktion. Men sen vet man aldrig ifall att man behöver ge extra eller så, 
när man har genomgått en operation. 

För första gången under hela mötet ställer Penny en fråga: Om hon har 
tillräckligt med mjölk? Hon uttalar den på ett sätt som gör att man förstår att 
hon är uppriktigt intresserad av svaret. Hon avbryter Bm mitt i hennes 
mening med ett ”Nä”, för att bara dra in andan och ta sats för sin fråga. 

Bm berättar vad ersättningen heter och var man kan få tag på den. 
Därefter försöker Bm att övertyga mamman (eller ev. sig själv) om något 
som hon kanske inte tror på. ”…kan  amma” ändrar hon till ”…kommer 
kunna” och hon säger: ”… du har ju råmjölk” följt av du ”…få öka upp din 
produktion.”  Sedan kommer en kärnpunkt, som vare sig Bm eller patienten 
överhuvudtaget berört, trots att båda känner till fakta, att patienten 
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genomgått en bröstoperation. Hur kan det påverka amningen? Vad vet 
patienten och vad får hon veta av Bm? Budskapet Bm ger är att hon som Bm 
är osäker på om mamman ska kunna amma fullt ut. 

Penny: Men de e som när jag prata med min syster, eller ja, vi är uppväxta 
tillsammans men vi är inte riktiga syskon, men hon sa ju då, hon har två då 
da, jag tror att med första tog de väl tre dygn innan det kom igång. Och dom 
fick ge ersättning, och på andra tog de två dagar, också med ersättning. Så 
ersättning på båda, så hon sa ju det, att även om man inte har opererat sig så 
vet man ju inte idag. 

Bm: nä, de e barnen som styr. Deras behov. 

Penny beskriver för Bm att hon vet, att det finns mödrar som får ge sina barn 
tillägg i början även om mamman inte har opererat brösten. Att Bm vill göra 
gällande att amningen inte har gått så bra, hittills, kan bero på att Penny 
opererat brösten, vilket Penny protesterar mot. Riktigt säker på sin sak kan 
Penny trots allt inte vara, och hon lindar in budskapet i en berättelse om sin 
syster som hon vuxit upp med. Det som Penny försöker säga, kan vara att 
hon har hört, att det är normalt att det tar fler dagar att få igång en 
mjölkproduktion. Bm, som eventuellt inte riktigt vet vad hon ska tro, om 
förutsättningarna för en mor som opererat brösten, kommer lätt ur vidare 
spörsmål genom att hålla med mamman. Det beror på vilket barn man får; 
det är barnet som avgör om tillägg behöver ges.  

En nybliven mor känner lätt skuld, om någon insinuerar, att hon inte 
räcker till för barnet. Mamman vill också få samtalet dit hän att ”felet” inte 
går att finna hos henne, som mor. Det är lättare om det av någon anledning 
beror på barnet, vilket mamman ger uttryck för då hon säger:  

Penny: För han va ju väldigt slö första dygnet. 

Att tala förbi varandra eller det indirekta samtalet 
Vad vi kan anta, är att en misstanke slagit rot hos Penny om det, trots allt, 
förhåller sig på det sättet, att hon inte har förmåga att producera tillräckligt 
med mjölk. Det ligger under ytan och lyfts inte fram i samtalet utan får 
stanna vid mistankar och fantasier.   

Bm, som jag förstår det, vill inte lägga någon skuld på mamman. Hon gör 
det ändå; genom sitt undanglidande sätt att inte rakt och konkret ta upp och 
prata om ”saken”: Den oro hon känner för att barnet ska ha fått för lite mat, 
kanske för att mamman är bröstopererad. 

Bm har ett förhållningssätt, där hon upplevs veta bäst. Hon ger många 
uppmaningar utan att först ha haft en dialog med Penny. Hon förutsätter 
istället, att hon som barnmorska redan vet, vad som är patientens bästa. 
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Penny vill inte bli så styrd och protesterar aktivt vid flera tillfällen under 
mötets gång; ”… passa på att sova”  – ”Jag vill inte sova!” m.m. 

Min tolkning är att barnmorskan känner stort ansvar för att barnet ska få 
tillräckligt med mat och har svårt att dela sina funderingar om detta med 
mamman. Bm är antagligen osäker på om mamman har tillräckligt med 
mjölk – detta ligger bakom samtalet och lindas in. Här kan man få hjälp i 
tolkningen genom att också studera direkt och indirekt samtalsnivå. En mer 
direkt kunde ha varit: ”Har din mjölkproduktion startat tror du? Hur känns 
det i dina bröst? Ska vi lägga upp en plan för hur din mjölkproduktion kan 
öka? Har du önskemål om att amma helt och hållet eller vad har du för 
funderingar då du också genomgått en bröstoperation?” Detta är spörsmål 
som finns men inte klart uttalas. 

Både Penny och Bm tar initiativ under samtalet, men de pratar oftast förbi 
varandra. Bm ger information, där Penny inte efterfrågar sådan, och Penny 
har som strategi att byta samtalsämne då detta händer. Bm har också ett 
tydligt tolkningsföreträde om vad som händer och sker, vilket i sig inte är 
märkvärdigt då det är hon som ska ha de större kunskaperna om barn och 
amning. 
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7:2 Mödrars reaktioner upplevt stöd, ansvar 
och delaktighet 

Efter att ha förstått vilka förväntningar mödrarna hade på den förestående 
amningen och en del av de upplevelser och problem de ställdes inför då det 
inte blev på det sätt som de önskat så blev det naturligt att fråga sig hur 
mödrarna upplevde stödet från barnmorskorna speciellt i 
amningssituationerna.  

Jag följde varje mammas berättelse med fokus på hur hon upplevde olika 
möten med barnmorskor. Plötsligt så upptäckte jag, att det som mödrarna 
satte värde på hos barnmorskan, också hade att göra med tidsperspektivet. 
Hon hade olika önskemål om barnmorskans agerande, beroende på hur lång 
tid som förflutit sedan förlossningen eller amningsproblemet uppdagades. 

Parallellt med mödrarnas upplevelser av barnmorskan, försökte jag 
kartlägga hur mamman såg på sig själv, från stund till stund, i sin berättelse. 
Hur reagerade hon på den uppkomna situationen? Jag har redan beskrivit, i 
tidigare avsnitt, hur mödrars fokus på amning som något speciellt för 
moderskapet, snabbt och enkelt kan byta till en annan erfarenhetscirkel. 
Oavsett om hon böt erfarenhetscirkel fann jag att mödrarna beskrev ett 
förlopp i sina reaktioner på ett ganska likartad sätt. Detta mönster har jag 
beskrivit parallellt med hennes olika önskemål om bemötandet från 
barnmorskan. 

Hur mödrar upplever den hjälp och det stöd de får av barnmorskor runt 
amningsrelaterade frågor är något jag länge funderat över. I min 
yrkesverksamhet som barnmorska, har jag träffat olika mödrar som gett 
utryck för att deras upplevda amningsframgång kunnat variera med varje 
nytt arbetspass, beroende på vem den tjänstgörande barnmorskan varit.  

Ger barnmorskor mödrar olika stort utrymme för att känna sig delaktiga i 
de beslut som fattas? I en tidigare studie (Zwedberg och Naeslund, under 
utg.), undersökte jag hur barnmorskor såg på sin roll, för mor och barn, då 
amningen inte till fullo fungerade. I det sammanhanget fann jag; att 
barnmorskorna förhöll sig till mor – barnparet på fyra olika sätt. Bakom de 
olika förhållningssätten framkom tre olika uppfattningar om hur de såg på 
sitt eget ansvar och mammans delaktighet i de beslut som behövdes. 
Följande framkom: 

 168 



Symmetriskt ansvarstagande 
Ett symmetriskt ansvarstagande rymde uppfattningen av: att man som 
barnmorska har en konsultativ roll och delar ansvar med patienten. Som 
barnmorska ville man gärna påverka med de kunskaper man hade och delade 
gärna med sig av dem i form av dialog. Samtidigt tog barnmorskan för givet 
att patienten själv ville påverka sin situation. Hon sågs som en unik individ 
med möjligheter och begränsningar som kunde vara viktiga att dela med 
barnmorskan. Uppfattningen uttryckte att barnmorskan tillsammans med 
mamman kunde fatta bra och väl underbyggda beslut som båda kunde ställa 
sig bakom. 

Asymmetriskt ansvarstagande 
Ett asymmetriskt ansvarstagande rymde uppfattningen av: att det är 
barnmorskans ansvar att vården bedrivs på ett korrekt sätt. Det innebar att 
barnmorskan stod ansvarig för att mor och barn följde de ordinationer som 
var givna samt att resurser utnyttjades på ett ändamålsenligt sätt. Som 
utbildad barnmorska ansåg hon sig ha kunskaper som gjorde att hon många 
gånger förstod vad som var bäst för patienten, bättre än vad patienten gjorde 
själv. Barnmorskan såg sig därför som överordnat ansvarig för mor och barn 
under vårdtiden. Det innebar att; barnmorskan hade rätt att självständigt fatta 
beslut, oberoende av vad modern ansåg.  

Ett asymetriskt ansvarstagande innehöll också uppfattningen av: att 
barnmorskan har ett överordnat eller ett större ansvar för barnet än vad 
modern har, så länge de är kvar på sjukhuset. Moderns delaktighet i besluten 
fick därför komma i andra hand. 

Abdikerande från ansvar 
Att abdikera från sitt ansvar rymde uppfattningen av: att man som 
barnmorska ska utföra ordinationer samt att rapportera till överordnad vid 
avvikelser från normalitet. Barnmorskan kunde därför hänskjuta alla beslut 
med hänvisning till en överordnad och behövde inte själv vare sig ta 
ställning till eller ansvar för den vård som gavs. 

På samma sätt som barnmorskan avstod från att involvera sig i de 
ordinationer som hon skulle utföra, kunde hon också undvika att påverka 
mamman. Barnmorskan avstod alltså från att ge sina synpunkter eller på 
annat sätt påverka mamman. Istället nöjde hon sig med att mamman 
självständigt bestämde, utan inblandning eller påverkan av hennes 
yrkeskunnande. 

 
I den här undersökningen står mödrarnas upplevelser i centrum. Syftet är att 
beskriva hur mödrarna upplever mötet med barnmorskorna utifrån både 
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delaktighet och ansvar. Sett från perspektivet att barnmorskan ofta fungerar 
som rollmodell och att det ofta sker en parallellprocess (Karl m.fl. 2006); att 
mamman behandlar barnet så som hon själv blir behandlad, anser jag frågan 
extra intressant. Hur delaktiga har mödrarna känt sig i den vård de fått och 
de beslut som tagits? Speglar vårdkulturen detta? 

I avsnittet nedan fokuserar jag först på mödrarnas reaktioner parallellt 
med upplevt stöd. Därefter övergår jag till att analysera hur mödrarna 
upplever sin egen delaktighet, i amningskonsultationen, och sambandet med 
rådande vårdkultur. 

Mödrars reaktioner och upplevelse av stöd 

Gap mellan dröm och verklighet 
Nilla har alldeles nyligen fått sitt första barn. Att amma är något som hon 
sett fram emot. Hon har en bild av att amning ska vara mysigt, en bild som 
hon delvis inhämtat från media (se tidigare citat av Nilla). Nillas son vill inte 
suga på bröstet, under första vakenhetsperioden. Nilla förflyttas till BB utan 
att barnet dessförinnan ammat. Det gör att Nilla, som känner sig lite orolig 
över detta, ganska omgående ber om hjälp med sin amning. Så här beskriver 
Nilla ett av de amningskonsultationsmöten hon hade med en barnmorska. 

För det första så var hon ung, hon var väldigt makead, sminkad, hon såg ut 
som hon skulle gå på fest istället för att komma och hjälpa mig som var 
ledsen och nyförlöst och skulle lära mig att amma. Och sen så var det, det här 
med att hon var så himla hysterisk, med att han skulle ligga vid bröstet hela 
tiden, han måste äta, han måste äta, han måste äta. Och då kände jag mig 
stressad när han inte gjorde det och då kände jag mig ännu mer värdelös och 
jag funderade ännu mer, herregud varför äter han inte, varför vill han inte, är 
det fel på mig? Allting. Det blev så stressigt. Det bara låste sig allting. För 
vår lilla familj så passade det inte med dendär tjejen det hade kanske gått 
jättebra om man hade fått sitt andra barn. Man är inte värdelös bara för att det 
inte funkar från början, men det va’ vad man kände då, usch hu vad hemskt 
det här är. (2:5.) 

Nilla börjar med att beskriva skillnaden mellan sig och barnmorskan. 
Barnmorskan är ung, sminkad och ser ut som hon ska gå på fest, medan hon 
själv var ledsen och nyförlöst med en uppgift att lära sig att amma. Nillas 
beskrivning förmedlar att det fanns en klyfta som var svår att överbrygga. 
Hennes första intryck av barnmorskan, fick henne vare sig att känna sig 
avslappnad eller bekväm. Snarare kände hon sig i underläge, ledsen och 
nyförlöst som hon var. Hon framhåller det speciellt, genom att säga, att 
barnmorskan såg ut som hon skulle gå på fest. Det kan tolkas som något som 
var långt ifrån den känsla som Nilla själv hade. 
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Detta ordval kan också innebära, att Nilla inte uppfattade barnmorskan 
som särskilt intresserad, varesig av henne eller uppgiften hon hade framför 
sig; att lära sig amma. Istället uppfattade hon barnmorskan som 
självcentrerad och ytlig, preparerad för fest, och inte för några djupare 
förtroenden. 

Hon fortsätter sin berättelse med orden; ”Och sen så var det, det här med 
att hon var så himla hysterisk”. Det var inte bara barnmorskans utseende, 
utan också hennes beteende, som inte kändes bekvämt för Nilla. Kan det 
vara så, att Nilla uppehåller sig vid barnmorskans utseende, för att förstärka 
känslan i berättandet, av att deras personligheter inte var samstämda? ”Hon 
va så himla hysterisk”, säger Nilla. Hysterisk, ett ord som enligt svenska 
akademins ordbok, betyder sjukligt överspänd, uppjagad, nyckfull och 
obehärskad. Nilla blir allt annat än lugn av mötet med barnmorskan. Min 
tolkning är, att Nilla både blev och redan var, ganska uppjagad över att 
amningen inte fungerade. Nilla beskriver sig som ledsen. Hon trodde att 
nyfödda skulle tycka att det var det bästa och mysigaste som fanns att amma; 
vilket Nilla tidigare beskrivit. Ett beteende hon alltså förväntat sig av barnet. 

Det centrala minnet från händelsen, det som allt kretsar runt, uttalar Nilla 
med tre ord, tre gånger i följd: ”han måste äta, han måste äta, han måste 
äta”. Varför måste han äta? För att Nilla tror att sonen kommer att dö 
annars? För att barnmorskan säger det? Eller är det för att Nilla känner sig 
kränkt i sin modersroll, om han inte gör det? När han inte gjorde det, säger 
hon; ”då kände jag mig ännu mer värdelös”. Ännu mer, säger hon, vilket 
betyder att hon hade den känslan redan innan hon bad om hjälp och att den 
förstärktes i denna stund.  

Gapet mellan idealbilden om amning, och den verklighet som möter, 
överskrider det hanterbara. Dessutom uppfattar Nilla, att också barnmorskan 
anser, att det är hysteriskt viktigt att barnet äter. Den känslan förstärker 
Nillas oro. Och hon ”funderar ännu mer, varför äter han inte, varför vill han 
inte, är det fel på mig? Allting”.  

Att hon funderar på varför han inte äter; kan tolkas som att hon är orolig 
för sonen, är det något fel på honom? Hon fortsätter dock meningen med: 
varför vill han inte. Vill han inte för att det är fel på henne? Man kan förstå 
det som, att Nilla tror det: ”är det fel på mig?” funderar hon. Vill sonen inte 
ha henne som mamma? Kan hon ha någon parfym som sonen inte gillar? 
Eller; är det fel på hennes bröst? ”Det blev så stressigt. Det bara låste sig 
allting”, säger Nilla. Vad syftar hon på, då hon säger att det blev så 
stressigt? Menar hon att det måste gå fort nu, att sonen måste äta genast? 
Menar hon: att hon kände sig uppjagad och stressad, stressad kanske mer av 
hur hon ska kunna axla modersrollen; dvs. hur hon ska bete sig, hur hon ska 
agera? Barnet vill inte suga. Hur ska hon tackla det?  

Den hjälp hon upplever att hon får av barnmorskan är: att han måste det. 
Och att det är hennes roll som mor att fixa det. Kanske, får hon 
uppfattningen att det är bråttom, att sonen måste äta bums. Det bara låste sig, 
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allting, säger Nilla. Jag tolkar det som, att rollen som mamma är diffus för en 
nyförlöst mor, och kan vara lika med att amma. För Nilla kändes det inte 
längre hanterbart och hon vet inte hur hon ska handla. Istället kommer 
känslor och tankar i spinn. Allt känns och blir otäckt. 

Min tolkning är att Nilla önskade hjälp, men hon visste inte med vad. I 
stunden upplever hon sig ensam, utelämnad. Och hon känner inte att hon kan 
anförtro sig till barnmorskan. Istället framkommer en bild av att Nilla känner 
sig i ”underläge”. Det förmedlar hon, genom att berätta, att hon inte alls är så 
tillfixad och fräsch som barnmorskan. Hon har inte heller några tidigare 
erfarenheter av något liknande.  

Hur barnmorskan agerat vet vi inte. Dock kan man tro att mammans 
reaktion (mammans inre process) inte blir bemött i vårdsituationen. Att det 
förstärker upplevelsen av att vara värdelös. Det vill säga lös från värde, där 
värdefull, är den som hanterar amningssituationen.  

Nilla beskriver sig som stressad och uppjagad och att hon har en känsla av 
att inte duga som mor, då barnet inte sög, som jag tolkar henne. Vidare säger 
hon att; ”för vår lilla familj så passade det inte med dendär tjejen det hade 
kanske gått jättebra om man hade fått sitt andra barn”. Det uttolkar jag som 
att Nilla saknar den egna erfarenheten. Hur ett barn kan bete sig och hur man 
kan bemöta det som mor. Hade hon haft den erfarenheten, hade mötet med 
barnmorskan inte haft samma betydelse. Av det kan jag förstå att 
barnmorskan saknade förmåga att läsa in situationen. Hon kunde därför inte 
ge mamman stöd - att hitta sitt eget självstöd. 

I den allra sista meningen säger Nilla: ”Man är inte värdelös bara för att 
det inte funkar från början, men det va vad man kände då, usch hu vad 
hemskt det här är”. Denna mening ger tyngd åt tolkningen, att det 
plågsamma i situationen, är just känslan av rådvillhet. Hur man ska fixa att 
vara mamma. Den egna känslan av att vara värdelös, är större, eller 
åtminstone är det den som kvarstår, än oron över att det skulle vara något fel 
på barnet. 

Att bygga förtroende 
Resultatet av amningskonsultationen gjorde inte att Nilla kände sig lugn. 
Snarare förstärktes hennes känsla av att vara oduglig. Hon kände sig mer 
rädd och rådvill, efter än före, konsultationen. Allting låser sig för Nilla. Hon 
vet vare sig ut eller in. Man kan säga, att hon tappar fotfästet, och hon säger; 
”usch hu vad hemskt det här är”. Men Nilla har också andra erfarenheter, av 
andra amningskonsultationer, med andra barnmorskor. Så träffar hon till 
exempel en barnmorska under den andra natten, som hon får förtroende för. 

Sen vid andra natten, då den här barnmorskan kom in, det va den damen som 
va lite äldre, den natten grät jag ju och var jätte, jätteledsen, men hon va 
också så där lugn och förstående och sa att det är klart att du ska vara ledsen, 
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släpp ut det och håll det inte inom dig det blir bara jobbigt, släpp ut alltihop 
så känns det bättre sen. Hon va jätte, jätteduktig och jättebra på att lyssna. Då 
kände jag att jag vart lite upprättad för jag vart så himla ledsen och kände ju 
mig bara jättedålig som inte kunde ge mitt barn mat, då sa hon; det är många 
som inte kan, du är inte sämre än någon annan, ta det bara lugnt så kommer 
dedär att ordna sig. Hon var jätteljuvlig. Då grät jag ut ordentligt. Sen så 
kändes det lite bättre. (2:8.) 

Nilla beskriver sig som jätteledsen, då barnmorskan kom in till henne. Hon 
berättade; att det var ”den damen som var lite äldre”. Varför var det viktigt 
att berätta det; att damen var lite äldre? Min tolkning är, att hon med ordet 
”äldre” ville förmedla: dels att hon hade lång erfarenhet, dels att hon hade 
förmåga att vara omhändertagande. Nilla ville antagligen förmedla att hon 
kunde vara som ”en mamma” till henne. Just när det är besvärligt, när man 
själv inte vet vare sig ut eller in, kan det vara skönt att bli omhändertagen, 
som när man var barn. 

Barnmorskan är lugn och förstående. Hon försöker inte att ställa saker och 
ting till rätta. ”Det är klart att du ska vara ledsen, släpp ut det och håll det 
inte inom dig, det blir bara jobbigt”, säger hon, såsom Nilla minns i alla fall.  

Genom att barnmorskan ger sig tid att lyssna, utan att vare sig förändra 
eller förklara, utan genom att försöka förstå känslan av ledsenhet som Nilla 
bar på, får hon Nillas förtroende. Barnmorskan finns där, för Nilla. Hon ger 
henne hela sin uppmärksamhet. Hon är sant närvarande i stunden, och Nilla 
uttrycker det med orden; jättebra på att lyssna.  Barnmorskan bekräftar Nilla 
och hennes känslor. Hon förmedlar, att Nilla mer än gärna får ge uttryck för 
känslorna. ”Håll det inte inom dig, det blir bara jobbigt”, sa hon.  

Nilla upplevde att hon blev lite upprättad, hon har känt sig både ledsen 
och dålig. Hon har inte kunnat ge sitt barn mat (ammat). Jag förstår det som; 
att Nilla har gjort allt, för att inte ge uttryck åt sina farhågor tidigare. Det kan 
vara både känsligt och svårt, att ta upp frågan om man duger som mor. 
Istället försöker hon att trycka undan känslan som ligger och lurar. Då Nilla 
berättade om det obehagliga, att hon inte kunde ge sitt barn mat, både förstår 
och avdramatiserar barnmorskan det hela. Hon säger; ”det är många som 
inte kan, du är inte sämre än någon annan”.  

Barnmorskan visade varesig förvåning eller blev upprörd, över det hon 
just fått höra. Istället sa hon: ”ta det bara lugnt så kommer dedär att ordna 
sig”. Jag förstår, att barnmorskan inger Nilla hopp. Att hon förmedlade att 
saker och ting kommer att reda ut sig. Nilla vågade också släppa på sina 
uppdämda känsloreaktioner. Nu kunde hon gråta ut ordentligt, för att sedan 
uppleva att det kändes bättre. 

Möte med kontakt 
Nilla har alltså träffat två helt olika barnmorskor, där mötet med den ena 
snarare förvärrade den oro och ängslan som hon hade. Mötet med den andra 
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var både förlösande och kunde inge hopp för framtiden. Det andra mötet, 
utmärktes av att mamma och barnmorska hittade fram till varandra. Ett 
erfarenhetsutbyte kunde äga rum. 

Barnmorskan kom in i rummet, fångade känslostämningen och började 
med att lyssna på vad Nilla hade att berätta. Hon försökte förstå hur Nilla 
kände och upplevde. Barnmorskan bekräftade Nilla i hennes känsla. Hon 
försökte inte ändra på Nillas upplevelse utan såg henne som en genuin 
individ. Sedan delade hon med sig av sin erfarenhet och förmedlade, att det 
är fler än Nilla som upplever det på samma sätt. Slutligen ingav hon en 
smula hopp om framtiden genom orden ”ta det bara lugnt så kommer dedär 
att ordna sig”.  Ett möte som kan karakteriseras av kontakt till skillnad från 
det första mötet, där inget erfarenhetsutbyte ägde rum. 

Att våga se sin hjälplöshet 
Om man studerar de reaktioner som Nilla berättade om, så tolkar jag, att 
hennes berättelse ger belägg för att hon från början kände sig skärrad, 
uppjagad och lite skrämd över att barnet inte ammade. Att barnet inte skulle 
vilja amma hade Nilla inte tänkt sig. Då hon ber om hjälp och upplever att 
barnmorskan också ansåg att han måste äta, så förstärks känslan. Hon 
beskriver barnmorskan som hysterisk och sig själv som dålig. Man kan 
beskriva det som att Nilla hamnar i någon form av chock. Hon blir villrådig. 

Något senare möter hon en barnmorska som hon får förtroende för. Då 
vågar Nilla ge uttryck för sina farhågor och släppa ut sina emotioner. 
Därefter känner hon sig mycket bättre till mods. Hon har uttalat och erkänt 
för sig själv, hur jobbigt det här är. Hon har blivit förstådd och bekräftad i 
sin känsla, av en barnmorska.  

Att det kan vara betydelsefullt och viktigt att få ge uttryck för sin oro 
beskriver också Mia. Mia har fått sitt första barn, från början var dottern slö 
och sög därför sämre. Mia kände sig orolig för hur amningen skulle gå. Vid 
intervjutillfället, ammar Mia sin dotter utan några större svårigheter. 

I Mias fall är det inte någon av barnmorskorna som Mia väljer att anförtro 
sig åt. Istället väljer hon en nära släkting, som hon har förtroende för, så här 
berättar hon: 

Sedan kom min mans syster och då sa jag till henne, att det fungerade inte så 
himla bra med amningen. Och då svarade hon bara, att det gör det väl aldrig i 
början. Så tittade hon på Sara och tyckte att hon var så jättefin och hon har tre 
barn själv och är läkare så det kändes så himla skönt. Då var det nog inte så 
allvarligt i alla fall. (12:5.) 

Det Mia framförallt minns, är hur hennes mans syster reagerade, då hon 
berättade att det inte gick så ”himla bra” med amningen: ”då svarade hon 
bara,…” . Det tolkar jag som att mannens syster hade en förmåga att 
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avdramatisera allt samman. Hennes mans syster, var inte det minsta 
förvånad. Jag fick känslan av att Mia trodde att hon skulle bli förskräckt, då 
hon berättade att amningen inte gick bra. Istället, får hon svaret: ”att det gör 
det väl aldrig i början”. Mia har stort förtroende för mannens syster. Hon är 
läkare och har själv tre barn. Då hon tittar på Sara och ”tyckte att hon var så 
jättefin” kan all oro rinna av Mia. Mia upplever att hon kan lita på sin mans 
syster. Hon är inte orolig över att hon skulle vilja lura henne. Hon tror 
uppenbarligen inte att hon skulle säga, att Saga var jättefin, om hon inte 
tyckte det. ”Då var det nog inte så allvarligt i alla fall”. Jag tolkar meningen 
som att Mia kunde omvärdera sin egen oro.  

Efter denna ”bekännelse” som både Nilla och Mia gör, som här får utgöra 
exemplen, förbereder dem på att vara redo för att ta nästa steg. De har båda 
blivit bekräftade i sina upplevelser och känslor. Nästa steg, förstås som att 
vare sig skämmas eller ängslas över att man behöver hjälp. Man skulle 
kunna uttrycka det, som att ängslan och oro byts ut mot lyhördhet och 
öppenhet, för att finna lösningar. Lösningar som kan hjälpa till att komma 
vidare. I början framstår det som att mamman vill ha hjälp med några få och 
konkreta råd, att hålla fast vid. 

Som mamma vill man förstå 
Anki, som fått sitt första barn, är vid intervjutillfället irriterad över att hon 
inte fick några konkreta och fasta råd, att hålla sig till i början, så här säger 
hon; 

Eftersom man själv inte hade en aning var det rätt skönt om man kunde få 
höra någon som sa; gör nu A,B,C så blir det bra. 

– När du säger A,B,C - va det inte så, om jag förstår dig rätt, att du inte bara 
sökte råd utan du ville också veta på vilket sätt det fungerade? 

A, precis. För annars kan jag inte luska ut själv sen, om man bara får höra att 
du ska ta till höger från vänster och inte varför, och det inte går sen, så vill 
man veta hur man kan lösa det på något annat vis. Jag ville förstå varför. Är 
det för att underläppen åker in, å hur kan jag göra för att underläppen inte ska 
åka in? Eller é de för att tungan nånting? Eller é de för att jag har för mycke 
mjölk? Man vill liksom veta varför hela tiden, förstår du? Och då när de var 
en del som bara: jamen… de blir bra mamma.(förställd röst) Ja, ja, men vad 
gör vi om det inte blir bra? Då e de lättare med nån som; Gör så här; sätt dig 
såhär, schwisss. Och så gör vi så här. (1:2.) 

Anki ville att någon skulle berätta för henne, steg för steg, vad och hur hon 
skulle göra. Eftersom hon själv var helt novis på området skulle det kännas 
skönt om någon kunde tala om för henne: om hon bara följde vissa steg så 
skulle saker och ting lösa sig. Det hade varit ”skönt om man kunde få höra 
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någon som sa; gör nu A, B, C”, säger hon, vilket betyder att hon inte fick 
det. 

Vad är det som hon vill höra? Anki upplevde att hon själv inte hade en 
aning om hur hon skulle lösa amningen. Det enda hon vet, är att det inte blev 
som hon föreställt sig att det skulle bli. Nu är hon öppen för att ta emot hjälp. 
Enklaste och smartaste vägen skulle naturligtvis vara, att någon sa exakt hur 
hon skulle göra. Och om hon bara följde det, skulle allt bli frid och fröjd. 
Som jag förstod, skulle Anki uppskattat om någon kom och hjälpte henne 
med några få, konkreta råd, att hålla sig till.  

Nu, vid intervjun tre månader efter händelsen, då Anki har en mycket 
större erfarenhet av amning, så har hon lite andra önskemål. Var det 
verkligen tillräckligt med vad och hur hon skulle göra? Vad det inte så hon 
sagt? Jag frågade om, för att bringa klarhet i om jag uppfattat Anki rätt. Då 
svarade hon; ”jag ville förstå varför”. Hon ville förstå varför hon skulle göra 
på ett visst sätt och inte bara vad och hur hon kunde utföra något. Hon ville 
också förstå varför, för att i ett senare läge kunna utveckla teorin om det 
skulle visa sig behövas.  

När hon vet varför, kan hon använda kunskapen till att lista ut hur hon 
kan justera och anpassa råden. Det tolkar jag som att Anki har ”öppnat upp”, 
för ett aktivt sökande av lösningar, för att komma ur problemet hon har. 

Får Anki välja mellan en barnmorska som bara berömmer, ”jamen… de 
blir bra mamma”, som hon uttalade med förställd röst, och en barnmorska 
som inte lämnade något utrymme för Anki´s egna initiativ, föredrog hon den 
sistnämnda. En barnmorska som säger: ”Gör så här; sätt dig såhär, 
schwisss. Och så gör vi så här”, är inga garantier, som jag ser det, för att 
hon kommer att beskriva varför man ska göra på ett visst sätt. Snarare ger 
hon tydliga instruktioner, som kan fungera som utgångspunkter. Något som 
Anki kan hålla fast vid, då hon ska börja lära sig något nytt.  

Under intervjuns gång, reflekterar dock Anki över vad hon sagt. Efter ett 
tag säger hon på ett annorlunda sätt: 

Man kanske skulle trott mera på sig själv, man kanske skulle vara lite mera 
envis ibland i vissa lägen ”kan vi inte fortsätta med det här lite till” eller att 
man… eller som i det här amningsläget trodde jag inte att jag hade någonting 
att komma med, överhuvudtaget. Och ingen frågar, slår det mig nu: Vad tror 
du kan va,/Vad tror du kanske är bäst? Det är heller ingen som säger. (1:7.) // 
Så om jag får välja om igen så skulle jag nog gärna vilja att nån sa: Vad tror 
du? Hur tror du? Hur dricker hon? För det va ingen som sa så där. Usch nu 
kanske jag är elak. Nä men, det var inte så mycket – Vad tror du? Tror du att 
hon inte dricker så bra för att?  För jag är den som ser mest. (1:9.) 

Anki började med att säga, att hon skulle trott lite mer på sig själv. Då hon 
har uttalat det, började hon förklara vad hon menar. Hon förmedlade: att 
även om hon ansåg att hon inte behärskade något av allt det nya, som hon nu 
upplevde, skulle hon kunna vara envis, och stå på sig mer i vissa situationer. 
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Till exempel, skulle hon kunna säga att hon ville öva lite längre, på något 
speciellt, innan hon påbörjade något nytt.  

Under tiden som hon säger detta, går det upp för henne, att hon faktiskt 
har en massa kunskap. Hon vet, hur just hon har upplevt saker och ting. 
Trots att hon haft uppfattningen: att hon själv vare sig haft kunskap eller 
erfarenhet att bidra med, när det gäller amningens mysterium. Upptäcker hon 
under intervjun att det faktiskt inte stämde. ”Och ingen frågar, slår det mig 
nu: Vad tror du kan va”. Plötsligt får Anki insikten om: att hon faktiskt hade 
kunnat resonera om vad hon hade lagt märke till, ”slår det mig nu”, säger 
hon.  

Helst hade hon velat träffa en barnmorska som hon hade kunnat resonera 
med. Om olika lösningar, utifrån sina egna erfarenheter och observationer. 
Ända tills nu, har hon dock tänkt att hon inte kunde eller visste något om 
amning, överhuvudtaget. Hon trodde, att hon inte hade något att komma 
med. 

Ansvar och delaktighet 

Anki vill ta ansvar  
Anki fortsatte att resonera med sig själv och återkom efter en stund till ämnet 
om vilket förhållningssätt hon önskade att barnmorskan hon skulle träffa 
skulle ha, hon säger: ”Så om jag får välja om igen så skulle jag nog gärna 
vilja att nån sa: Vad tror du? Hur tror du? Hur dricker hon?”  

Anki kan inte minnas, att hon har träffat någon barnmorska som 
respekterat hennes sätt, att söka kunskap och pröva sig fram i 
problemlösningen med amningen. Så nu, vid intervjutillfället, kommer hon 
underfund med att det är ganska synd, att det inte har skett. Hon är faktiskt 
”den som ser mest”. 

Jag anser att Ankis berättelse belyser, att hon vill möta en barnmorska 
som har uppfattningen om att ett symmetriskt ansvarstagande är av värde. 
Hon har dock inte mött henne i ”verkligheten”. Istället minns hon, att hon 
mött den ”snälla” (som hon imiterar med förställd röst), som frånsäger sig 
ansvar eller abdikerar från sitt ansvar. Hon minns också mötet med 
barnmorskan som helst tar över allt ansvar, där hennes delaktighet blev 
osynlig.  

Anki’s berättelse beskriver också att man först söker några handfasta och 
sakliga råd, att kunna hålla sig till i början. Det är först i efterförloppet, 
under vår intervju, som hon inser att hon har en del värdefulla observationer 
att bidra med. I det läget, har hon redan skaffat sig mycket större förståelse 
för- och erfarenhet av amning, än vad hon kunde överblicka från början. Jag 
tolkar det därför som att Anki anser, att barnmorskan bör kunna ge några 
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enkla råd som utgångspunkter, för mamman att förhålla sig till. Då 
mamman, så småningom, börjar upptäcka och lägga märke till skillnader. Då 
hon blir mer öppen och lyhörd för olikheter. Då handlar det om, att bit för bit 
vägleda och stödja henne, i utforskandet och sökandet efter en fungerande 
strategi. 

Vägledning fram till ”ett eget sätt” 
Tina har upplevelsen av att samarbetet mellan barnmorskorna fungerade bra 
och att hon med hjälp av dem fick tillgång till en rikare repertoar för att finna 
lösningar på sina amningsfrågor.  

Tina har fått sitt första barn. Hon har fått veta att han hade förhöjd sänka 
och därför var trött. Barnet orkade inte suga i början, vilket hon har stor 
förståelse för. Hon är öppen för att finna lösningar som underlättar för sonen. 
Så här berättar Tina: 

– Påverkas du av vårdpersonalen eller kan du gå din egen väg också? 

ÄÄ…..då påverkades jag, här (på filmen) påverkas jag jättemycke av 
vårdpersonalen, då gjorde jag precis som, som hon sa, efter att hon hade 
lämnat oss så gjorde vi ju precis som hon hade visat å så där. Men sen kom 
nästa barnmorska och hon va’ ju lite annorlunda och sen kom nästa å hon va’ 
också lite annorlunda så att det kom nya tips hela tiden och då bildade man 
sin egen mall lite mer. Hade alla sagt exakt likadant så hade jag ju gjort så, 
det tror jag. Men i och med att alla sa lite, lite olika och gav lite olika tips, å 
så där, så får man bilda sin egen verklighet. 

– Var det lätt eller svårt för dig? 

De va’ nog lätt, jag tog till mig det som funkade, för allt funkade ju inte 
heller, vad det än gällde. Så det tyckte jag nog och sen har jag och Alexander 
fått ett eget sätt. 

– Så om jag förstår dig rätt, så var det egentligen ganska bra att barnmorskor 
säger lite, lite olika. 

 Mm, det tycker jag. 

– För då kan du bilda dig en uppfattning som passar just dig!? 

Mm, sen också.. Det tycker jag va jätte bra också, det är att dom... När nästa 
barnmorska kom in, insåg jag att hon hade läst på vårt fall redan, så att dom 
visste vad som hade hänt. Dom var hela tiden uppdaterade med varandra, och 
det var väldigt skönt. Då slapp man att dra hela förloppet själv. Det var 
väldigt bra, å då kom dom med nya vinklingar på det hela, så att säga, – Vi 
provar med det här, eller vi testar det här, eller har du provat si eller… (5:11.) 
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Tina tycker att hon påverkas jättemycket av vårdpersonalen. Det kan man 
förstå som att hon menar att det är vårdpersonalen (barnmorskorna) som har 
kunskaperna. Hon är därför beroende av dem och önskar deras hjälp, själv 
saknar hon erfarenhet, i alla fall i början. Hon börjar med att göra precis som 
barnmorskan sa, utan att egentligen vare sig fundera eller reflektera så 
mycket över det som delgavs henne. Så kommer nästa barnmorska och säger 
lite annorlunda, vilket leder till, som jag tolkar det, att Tina börjar lägga 
märke till skillnader. Barnmorskorna är, som hon säger, ”lite annorlunda” i 
jämförelse med varandra. Genom att de är lite olika som personer, så 
framställer de också amningen ur lite olika perspektiv, och har också delvis 
en del olika idéer. Genom att Tina lägger märke till skillnader, och börjar 
reflektera över när det går bäst, kan hon börja ”bilda sin egen verklighet”, 
det vill säga skapa sig en egen erfarenhet.  

Jag förstår det som att Tina kände sig både delaktig och i högsta grad 
involverad, i ett ständigt kalibrerande och finjusterande, av att få amningen 
att fungera bättre och bättre. Tina använder ord som ”Vi provar, Vi testar 
och har du provat?” Då hon använder ordet ”vi” tolkar jag det som att de 
tillsammans har gjort upp. Frågan ”har du provat?” visar att barnmorskorna 
var intresserade av att veta vad Tina hade prövat tidigare, innan de 
tillsammans beslutade om nästa steg. Denna undersökande och upptäckande 
process fortsätter Tina och Alexander med. Tina konstaterar, vid 
intervjutillfället, ”sen har jag och Alexander fått ett eget sätt”.  

Det jag förstår, är att det fanns ett gott samarbete, såväl mellan 
barnmorskan och Tina som mellan barnmorskorna sinsemellan, som 
kollegor. Det bidrog också till att Tina kände både ansvar för- och 
delaktighet i- vilka tips hon testade och sedan behöll. Det gjorde att hon 
upptäckte skillnader och gjorde justeringar för att så småningom lära sig ett 
alldeles eget sätt, som passade henne och Alexander. Tina och Alexander 
fick således också ett gott samarbete. 

Lägst i hierarkin 
Mia kände sig till skillnad från Tina inte särskilt involverad eller delaktig i 
de beslut som togs, om hur omvårdnaden runt henne och hennes barn skulle 
se ut. Istället för att kunna bygga vidare och skaffa sig en större och större 
erfarenhet upplevde Mia att hon förväntades följa barnmorskornas råd. 

Mia är förstföderska och hon stannade på BB under fyra dygn för att få 
hjälp med amningen. Efteråt har hon funderat en hel del över sina 
upplevelser, under vårdtiden. Först redogör jag för några av hennes 
upplevelser och därefter hennes reflektioner.  

Det fanns ganska mycket olika uppfattningar, det var kanske det som gjorde 
att man till sist ville åka hem, nu orkar jag inte mer utan nu tror jag att jag 
nog kan klara det här lika bra själv. 
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– Kan du ge något exempel? 

Ja, jag tror att det var på andra natten, så sa någon att om hon inte vaknade så 
skulle jag ringa och säga till, och sen när hon inte hade vaknat efter fem 
timmar så ringde jag på klockan och sa det, och då var det en ny som kom 
och hon sa då att: ”Nu får du lugna ner dig, vi har tagit blodsocker på ditt 
barn och hon mår bra och är bara trött och vill sova, så lägg dig ner och sov 
du också nu”. Så gjorde jag det, och sedan kom det in en barnmorska på 
morgonen och blev alldeles förskräckt när hon inte hade ätit på åtta timmar, 
jag kommer inte ihåg exakt hur många timmar det var nu, men det var länge i 
alla fall, och då sa hon att nu måste vi ta tag i det här. Och så gjorde hon upp 
scheman med oss för precis när vi skulle mata henne och så. Och då tänkte 
jag vad bra att hon verkligen tar tag i det här, så det blir ordning och reda, och 
det kändes jättebra. Så på eftermiddagen kom det en ny barnmorska och hon 
bedömde det annorlunda, då sa hon att nej- hon är alldeles för trött för att 
orka följa ett sådant schema. Så hon tyckte att vi skulle göra ett ryck och att 
jag skulle pumpa ut så mycket jag bara hade. // Så det där schemat som vi 
hade planerat så noga, det var bara adjö, goodbye med. (12:10.) 

// 

I efterhand kan jag tänka att de gjorde rätt bedömningar att det är skillnad på 
om hon har ätit på fem timmar eller på åtta timmar och att man kanske måste 
göra något åt det då, att det är en bedömningssak hela tiden som man som 
mamma kanske inte alltid förstår. 

De var ju tre olika personer också, de hade ju journalen men de hade 
kanske inte dödskoll på allt som hade hänt för det. Det var nog egentligen en 
bedömningssak som man behövde deras kvalificerade erfarenheter för att 
göra. När åt hon sist och hur mycket trodde jag att hon hade fått i sig? Och så 
fick dom göra olika bedömningar utifrån det. (12:11.) 

Så ”till sist” vill Mia åka hem och hon slår fast att hon nog ska kunna lita på 
sitt eget omdöme och ”klara det här lika bra själv”.  Hon använder orden 
”till sist”, först fanns alltså en osäkerhet om hur hon skulle göra och bete sig. 
Det är först efter att hon varit med om flera olika sätt, som hon slår fast att: 
det kanske inte blir någon större skillnad, om det är jag själv eller någon 
annan som kommer på ytterligare något sätt. Nu känner hon sig redo för att 
hellre pröva egna idéer, än att prova ytterligare förslag, från olika 
barnmorskor. Då är det lättare att åka hem och rå sig själv. Min tolkning är, 
att Mia inte kände sig särskilt delaktig, i de beslut som fattats och som det 
förväntades av henne att följa. Hur kan detta vara möjligt? 

I efterförloppet reflekterar Mia över det hon varit med om. Hon säger, att 
som nybliven mor är det inte så enkelt att förstå. Det är en bedömningssak 
från timme till timme och som man nog behöver barnmorskornas 
”kvalificerade erfarenheter” för att kunna göra. 

Mia’s upplevelse är att barnmorskorna frågade henne, och beroende på de 
svar hon gav, gjorde de sina bedömningar. Mia svarade på frågor om när 
barnet åt sist och hur mycket det ätit och liknande.  På så vis kan man förstå 
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att hon bidrog till de bedömningar som gjordes. Men Mia är en 
”utomstående bidragsgivare” mer än en involverad och unik person. Hon 
säger: ”Och så fick dom göra olika bedömningar utifrån det”.  

Mia som upplever att hon inte har den erfarenhet som behövs för dessa 
bedömningar, valde att lita på barnmorskan och försökte, efter bästa 
förmåga, följa än den ena, än den andra barnmorskans råd.  

Det slående i berättelsen är att varje ny bedömning och därmed nya 
”föreskrifter” att följa, skedde i varje personalskift. Mia började också med 
att säga, (i inledningen till citatet), att till slut så orkade hon inte mer, utan 
ville åka hem. Det som framgår, är att Mia är en ganska passiv mottagare av 
råd, som hon också lägger ner stor möda och energi på att följa. Utan att 
egentligen ha förstått bakomliggande tankar, eller hur det ena skulle kunna 
hänga ihop med det andra. 

Av Mias berättelse framgår; att barnmorskornas råd, om hur Mia ska 
göra, är vitt skilda. Mia får svårt att hänga med, och kan inte bygga vidare på 
sina nya erfarenheter. Istället upplevde hon en känsla av att ha gjort fel. 
Hennes självförtroende byggdes inte upp, snarare racerades det.  

Det framstår en bild av en organisation, där varje enskild barnmorska kan 
ta stor plats och föra fram egna idéer; oavsett vad som skett under tidigare 
skift. Berättelsen blottar också en kultur där mamman förväntas vara en 
passiv mottagare av föreskrifter. 

Som mamma är man följare 
Anki har i likhet med Mia uppfattningen av att hon inte kunde bidra med 
betydelsefull kunskap. Så som jag förstår det, leder det till att hon i största 
möjliga utsträckning försöker följa de råd och anvisningar som barnmorskan 
föreslår. Av Ankis berättelse framgår, att det finns bakomliggande normer, 
om att anpassa sig till den barnmorskan som för tillfället är i tjänst: 

För när jag låg på BB var de; mata med sked, de va dricka ur kopp, de va 
handjaga, amma, använda en sån här napptutte och tillsammans med spruta 
för att lära henne att suga. Å då känner man att det hade varit bra att veta att: 
Okey, man gör det här först och det där sen och det där sen om inte det här 
funkar eller också kan man göra så här… Men nu var det lite granna så här att 
alla kom med sina små olika knep.  

– Så du blev ”slängd” från det ena till det andra? 

Aaa, Ja, man hade den där koppen två gånger, så var det nytt pass, å då tog vi 
sked, å så va det nytt pass, så var de… Nä men, jo men så var det, att det var 
olika metoder hela tiden.  

– Det jag hör att du säger är att man inte utvärderade det som ni hade 
påbörjat. 
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Aaa..Nej, man gav det bara det passets chans. För det var hon som då, den 
kvinnans råd som jobbade då som man följde. (1:8.) 

Anki, vars dotter hade svårt att få tag om bröstet från början, upplever att 
hon fått pröva en mängd olika ”tricks” på BB. Ankis upplevelse är inte att 
det fanns någon enhetlig och gemensam policy, eller någon plan för hur de 
skulle gå till väga. Istället uppfattade hon, åtminstone i efterhand, att det var 
slumpen som avgjorde. Det berodde helt enkelt på, vilken barnmorska som 
var i tjänst, vilken metod eller vilka knep hon fick ta del av och också 
förväntades följa. ”Man hade den där koppen två gånger, så var det nytt 
pass, å då tog vi sked, å så va det nytt pass, så var de…”. För varje nytt 
arbetspass, då en ny barnmorska kom i tjänst, byttes metoderna för hur Anki 
och hennes baby skulle göra. Varje barnmorska hade sina knep. Varje 
barnmorska (får man förmoda) hoppades också, att hon med hjälp av dem, 
skulle kunna hjälpa mamman att lösa situationen. 

Anki har i ett tidigare citat sagt: att hon skulle trott mer på sig själv. Att 
hon borde varit mer envis, och sagt ifrån att hon ville öva längre innan hon 
bytte till nästa sätt. I efterförloppet saknar hon en överskådlig planering, hon 
säger: ”Det hade varit bra att veta att: Okey, man gör det här först och det 
där sen och det där sen om inte det här funkar eller också kan man göra så 
här…”. Istället har Anki upplevelsen, att hon planlöst prövade än det ena, än 
det andra.  

Vad är det som gör att Anki inte står på sig, och säger vad hon känner? Är 
det endast hennes uppfattning som novis på området, som håller henne 
tillbaka? Antagligen är det en bidragande orsak. Samtidigt framgår, att Anki 
har uppfattat, att så länge man är på sjukhuset så provar man och följer de 
initiativ som tjänstgörande barnmorska anger. ”För det var hon som då, den 
kvinnans råd som jobbade då som man följde”. Som man följde, är en passiv 
handling. Det beskriver hur man som mamma förväntas följa instruktioner 
och att det är barnmorskan (den för tillfället i tjänst) som ska ge lösningarna. 
Jag kan inte tolka det annorlunda, än att atmosfären genomsyras av en 
föreställning om ett asymmetriskt ansvarstagande.  

I förhållande till ett relationellt pedagogiskt möte, blir det inte ett möte 
mellan två öppna människor. Ett utbyte av erfarenhet, sker inte då mamman 
inte uttrycker vad hon känner. 

Vem vet bäst? 
Flera av mammorna, hade uppfattningen, att man borde följa den för tillfället 
tjänstgörande barnmorskans råd. När barnmorskorna har olika uppfattningar, 
kan det bli oerhört komplicerat och ”drabba” mamman. Nilla berättar 
följande: 
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Sen så träffade vi en annan barnmorska, som också var jättegullig och som 
satte en silikon pip på tutten för att han skulle få lite mer distinkt att ta tag i. 
Så kom det en ny (barnmorska) och det förkastade den här tjejen totalt. Den 
här kan du inte använda, då kan han inte äta osv . Det är väl jättebra med ett 
hjälpmedel, om det kan hjälpa oss att få det att fungera? Men vi fick inte 
använda det, utan hon förkastade det totalt, den här tjejen. Och då blev det, 
jaha – hur gör vi nu da, nu när den här tjejen säger att det bara är jättedåligt? 

– Så du fick lite dubbla budskap? 

Ja verkligen! Det blev vem ska jag lyssna på nu da? Det blir att jag måste 
lyssna på mig själv! Det är bara det att själv har man inte så mycket 
erfarenhet, så det är svårt att veta - vad är rätt och vad är fel. Hur ska jag nu 
göra? Det tyckte jag var skitjobbigt! Men på nått vis, hon som sa att det va 
bra, hon sa att det va ett hjälpmedel, att man inte skulle använda det jämt, 
men att det va ett hjälpmedel när det inte funka. Hon va äldre, hade mer rutin, 
hade jobbat uppe på förlossningen i hur många år som helst berätta hon, och 
hon ingav också lugn; ta det i eran takt sa hon, hon stressa inte på mig som 
mamma, stressa inte på bebisen. Pappa behövde inte hänga över bröstet för 
att titta om han äter // Så att när de var två råd mot varandra, - nä då fick man 
tänka efter själv, och mer gå på känsla. Och då var den här äldre barnmorskan 
som sa att det kunde vara ett hjälpmedel och som verkade ha längre 
erfarenhet och rutin, då blev det henne man lyssnade på. (2: 4-5.) 

Nilla berättar att hon får hjälp av en barnmorska, en barnmorska som hon 
beskriver som jättegullig ”och som satte” en silikonpip på tutten, för att 
hennes baby skulle få lite mer distinkt att ta tag i. Jag uppfattar och förstår: 
att det inte är Nillas idé, att de ska pröva med en silikonnapp, utan hon blir 
föreslagen detta som en möjlighet. Eftersom Nilla beskrev barnmorskan som 
gullig, trodde jag att hon blev föreslagen en silikonnapp, som en möjlighet. 
Men orden; ”som satte en silikonpip på tutten”, kan precis lika gärna betyda 
att Nilla plötsligt har en silikonpip på tutten. Utan att hon först fått vara med 
och ha en åsikt om det hela.  

Hur det än gått till, uppfattade jag, att Nilla efter denna händelse kände 
sig nöjd och glad med förslaget. Så kommer det en ny barnmorska. Hon 
förkastar hela idén: ”Den här kan du inte använda, då kan han inte äta, och 
så vidare”. Det blir en total krock mellan de båda barnmorskornas idéer. 
Nilla sitter mittemellan.  

Jag förstod att Nilla kände sig anklagad av barnmorska nummer två. Hon 
använder ord som ”förkastar totalt” och ordergivande meningar som ”Den 
här kan du inte använda”. Nilla hade uppfattat att nappen kunde fungera 
som ett hjälpmedel, men nu ”fick vi inte” använda det. Som Nilla beskriver 
det, hade hon ingen talan. Hon skulle göra som barnmorskan bestämde.  

Det positiva i berättelsen, är att denna episod får Nilla med familj, hon 
använder ordet ”vi”, som kan betyda antingen hon och hennes man eller 
också hon tillsammans med babyn, eller möjligen alla tre, att börja 
reflektera. De funderade över hur de själva ville ha det, ”hur gör vi nu da, nu 
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när den här tjejen säger att det bara är jättedåligt?” Hur ska Nilla göra? 
Hur hon än gör, kommer hon att göra tvärt emot vad en av barnmorskorna 
anser. Nilla uttrycker sig med orden: ”Det tyckte jag var skitjobbigt!” Denna 
mening kan betyda, att det var ”skitjobbigt” att inse, att hur hon än gjorde så 
kunde hon inte följa båda barnmorskornas idéer. Utan hon är tvungen att 
göra tvärt emot vad en av dem tycker.  Hon hamnar, så att säga, ofrivilligt i 
klistret, och kan inte bara smidigt följa barnmorskornas råd.  

”Skitjobbigt” kan också betyda, att det är svårt att veta, vilket råd som är 
bäst. Extra svårt, tyckte Nilla också att det var, då hon som 
förstagångsmamma saknade all erfarenhet. Hon hade svårt att bedöma 
huruvida det ena är mer rätt än det andra.  

Det positiva är att hon börjar reflektera, över vad det ena och det andra 
förslaget kan innebära. Det sorgliga i hennes berättelse, som jag tolkar det, är 
att hon hamnar i ett läge, där hon ska ta ställning för den ena eller andra 
barnmorskan. Ordet ”skitjobbigt” kan betyda; att hon hamnat i detta val. Och 
det är just det som sker, Nilla väljer den av barnmorskorna, som hon utifrån 
sin magkänsla50, har mest förtroende för.  

Hon argumenterar för, barnmorskan som sa att nappen var bra, med hjälp 
av ett logiskt resonemang; ”hon sa att det va ett hjälpmedel, att man inte 
skulle använda det jämt, men att det va ett hjälpmedel när det inte funka”. 
Vidare bedömer hon subjektivt, med magkänslan, att hennes råd är det bästa. 
Hon tilldelade henne egenskaper som: är äldre, hade mer rutin, ingav lugn, 
stressa inte på mig som mamma, stressa inte på bebisen, osv. Det är alltså 
inte konstigt, att det är just den här barnmorskans råd, som hon upplever som 
bäst. Jag tolkar att stor betydelse för valet hade Nillas subjektiva upplevelse 
av denna barnmorska, som hon betecknar med orden ”jättegullig” medan 
hon i lika stor utsträckning kände sig anklagad av barnmorska nummer två. 

Ordet ”skitjobbigt” kan dock, också betyda, att hon avstår från att välja, 
och istället känner sig tvingad att göra något som kan vara svårt, nämligen 
följa den för tillfället tjänstgörande barnmorskans råd. 

När dialogen saknas 
Just frånvaro av dialog tog mödrarna upp som ett hinder för att ”den goda 
vården” skulle bli till. Utan dialog, mellan barnmorska och mamma, blir den 
hjälp som barnmorskan hade för avsikt att bistå med, inte alls så som den var 
avsedd. Anki, berättade till exempel, om hur hon kunde låta vissa råd bara 
”rinna förbi”. 

                                                 
50 Jämför Nussbaum, M. C. (2000) som menar att man inte kan göra val utan att också 
involvera känslan. Mamman har dessutom ingen möjlighet att kunna bedöma vem av 
barnmorskorna som har mest kunskap om amningsnappen. 
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Man blir uppallad med 17 kuddar, vilket man känner… När jag kommer hem, 
kommer det inte att finnas en kudde bredvid mig när jag ska amma. Det är en 
lite märklig miljö: ”Du ska ha en kudde bakom ryggen och en under varje 
arm å en under henne” Vem ska sätta dit alla dom här kuddarna när jag ska 
amma? 

– Jag tänker på det du berättar om kuddar, att du pallas upp av flera kuddar, 
är det så att du accepterar saker utan att reflektera, är det så du menar. 

 Ja men, nä! Jag känner så här (förställer rösten) Du ska inte sitta så här, du 
ska ha en kudde här och du måste ha en kudde där, å armen ska upp där och 
hon ska upp här. Men herregud, hur ska jag kunna leva hemma när jag inte 
har någon som jag kan ringa på och som kommer och pallar upp alla kuddar? 

– Men det är inte en fråga som du ställer tillbaka då? 

Nej, Då känner jag så här: Det är ingen idé att jag säger någonting, för det 
kommer ändå inte bli så här sen, utan jag gör på mitt sätt sen. Så tänker man 
då. Så då tänker man att man löser det själv. (1:7-8.) 

Man ”blir” uppallad, säger Anki. Det tyder på en asymmetri, den ena, 
(barnmorskan), bestämmer och utför och den andre (mamman), är en passiv 
mottagare. Anki säger inget högt, men under ytan döljer sig ett motstånd. Så 
här tänker hon inte göra sen! På min fråga; om hon accepterar saker utan att 
reflektera vad det innebär i förlängningen, så svarade hon: nä! 

Hon förklarar, genom att också förställa rösten, så att jag säkert ska förstå, 
att hon blir ”mästrad”. Hon använder ord som ”du ska” och ”du måste”. 
Därefter, ställer hon en fråga, som avser att ifrågasätta huruvida 
barnmorskan tänkt på det omöjliga, i det hon föreslår. Hon säger detta under 
vårt samtal, mer för att förklara och beskriva för mig, hur situationen tedde 
sig. Då jag lite naivt undrar om hon inte kan fråga barnmorskan samma sak, 
så svarade hon; ”nej”. Jag förstod, att hon inte gjorde det, för att hon inte 
ville framstå som besvärlig. Hon aktade sig för att hamna i konflikt med 
barnmorskorna, och hon säger: ”Det är ingen idé att jag säger någonting”. 
Jag har tolkat att: ”det är ingen idé att jag säger någonting”, till att hon inte 
kände sig respekterad av barnmorskan. På så sätt att barnmorskan inte var 
villig att ta hänsyn till Ankis synpunkter. 

I hälso- och sjukvårdslagen (HSL 1982:76351) står angivet, i den andra 
paragrafen, att: ”Hälso- och sjukvården skall bedrivas så att den uppfyller 
kraven på en god vård. Detta innebär att den skall särskilt bygga på respekt 
för patientens självbestämmande och integritet”. 

                                                 
51 Se: Karlsson,Wendt, m.fl. (1983). HSL myndigförklarar patienten och betonar 
omvårdnaden : ett informationsmaterial från SHSTF om den nya hälso- och sjukvårdslagen. 
Stockholm, Sv. hälso- och sjukvårdens tjänstemannaförb. (SHSTF). 
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Anki upplevde sig inte vara särskilt respekterad. Hon ansåg inte att man 
brydde sig så särskilt mycket om hennes synpunkter och åsikter. Det ledde 
till att hon slöt sig inom sig själv. Hon bidrog därför inte till att en dialog 
utvecklades, där ett givande och ett tagande ägde rum. 

På samma sätt, upplevde Diddi, att ingen hänsyn togs till hennes 
sårbarhet. Hon berättade om en episod, som hände henne, under ett av de 
första dygnen efter att hon fött sin dotter. 

Hon var militärisk. Jag satt upp och ammade. Och då fick jag inte det, utan 
hon instruerade mig att jag skulle ligga ner. Det blev jättemisslyckat! Så var 
inte alla. Jag blev jätteledsen och grät, jag upplevde det som ett otroligt 
intrång, men jag var nog ganska känslig för Magne kallade det bara för att 
hon hade varit lite brysk, men för mig, då, kändes det jättejobbigt. Då fick jag 
lite ångest för det där och började fundera över om det var jag som gjorde fel 
att det var därför hon inte ville suga. // 

Jag bet ihop och gjorde som hon sa, jag var gråtfärdig egentligen så jag sa 
bara happ, happ och gjorde som hon sa. Jag var egentligen jätterädd för att 
jag skulle börja gråta. Så jag sa aldrig ifrån. Så hon kände nog också att det 
inte blev en dialog och jag tror att hon egentligen blev nervös då, nu när jag 
tänker på det efteråt, och så gav hon fler och fler råd och jag blev bara mer 
förvirrad och tänkte; jag har inte så många händer, hur ska jag kunna hålla på 
alla dom här ställena? (3:2-3) 

”Hon var militärisk”, säger Diddi. Jag begriper att hon menade att det var 
mer ordergivning än dialog. Diddi säger, att hon ”inte fick” sitta upp utan 
blev ”instruerad” att lägga sig ner. Diddi blev ledsen men protesterade inte. 
Istället bet hon ihop och ”gjorde som hon sa”. Men psykiskt är Diddi inte 
närvarande utan hon kämpade mot gråten. Hon var egentligen jätterädd för 
att hon skulle börja gråta. Det kom i förgrunden. Hon upplevde också att 
barnmorskan gjorde ett ”otroligt intrång” i hennes personliga sfär. Det får 
till konsekvens att Diddi vill dra sig undan. 

Av både Diddis och Ankis berättelser, framkommer att om man känner 
sig kränkt i sin integritet eller inte respekterad, då blir den första reaktionen 
att man vill dra sig undan. Diddi fick också ”ångest för det där”. (Episoden 
Mange tyckte att hon hade överreagerat på). ”För det där” kan tolkas som 
att Diddi började fundera över sitt beteende, som hon ångrar efteråt; men det 
kan också förstås på följande sätt: att hon började fundera över om 
barnmorskan kanske trots allt hade rätt. Barnet kanske inte sög för att hon 
gjorde fel? Hon får lite ångest, kan då betyda: att hon inte velat lyssna på vad 
barnmorskan sa. Hon hade bara önskat, att hon skulle gå fortast möjligt. 

I efterförloppet när Diddi reflekterar över händelsen, tror hon att 
barnmorskan blev nervös då hon insåg att Diddi drog sig undan och bara 
svarade knapphändigt på de tilltal hon fick. Diddi tror att barnmorskan gav 
ännu fler råd, än vad hon kanske skulle gjort annars, då hon kände att hon 
inte fick kontakt med henne. Diddi minns mötet som ”jättemisslyckat” och 
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att det kändes ”jättejobbigt”. Då barnmorskan lämnar rummet är Diddi 
jätteledsen och gråter.  

Dialogen infann sig aldrig. Därmed blev det ett möte, utan utforskande 
eller sökande efter något nytt, som kunde göra skillnad. Diddi kämpade med 
gråten och barnmorskan som uppfattat att något gått snett gav fler och fler 
råd. Det i sin tur ökade bara Diddis förvirring.  

I en kultur där den underliggande normen, så som jag tolkat den, är att 
man följer den barnmorskas råd som för tillfället är i tjänst, ger belägg för en 
asymmetri i ansvarsförskjutningen. Mamman blir en passiv mottagare och 
utförare av barnmorskornas (olika) idéer, utan delaktighet i bakomliggande 
tankebanor, om varför hon bör göra som hon gör.  

Sammanfattande tolkning 
Av mödrarnas berättelser framgår att mötet med barnmorskan är mycket 
betydelsefullt för mödrarna. Mödrarna sätter sin tillit till barnmorskans större 
kunskaper. Då mödrarna upplever att amningen inte fungerar, uppfattar jag 
att de genomgår ett reaktionsmönster som har vissa likheter med de 
psykologiska krisreaktioner som finns beskrivna sedan tidigare. För att pröva 
bärigheten har jag satt in en del citat i Adams m.fl. (1976) kriskurva, se figur 
7:1:1.  

Hur amningen avlöper, om man sett sig själv som en ammande mamma 
under graviditeten, verkar således påverka processen ”att bli till som mor”. 
Mödrarna kämpar med synen på sig själva, i förhållande till modersrollen. 
De mödrar som lyckades återta bilden, av sig själva som ammande, kom 
stärkta ur krisen. Motsatsen, ledde till att mödrarna hade svårt att släppa 
frågan om vad som ”gick fel”. Latner (1992) kallar det: att det blir en 
oavslutad händelse, en oavslutad gestalt.  

Om amningen inte blev som mamman förväntat sig, innebar det: att hon 
först drog sig undan, innan hon, så småningom, öppnade upp och erkände för 
sig själv och andra ˗ hur besvärligt hon upplevde det. I det relationella 
pedagogiska mötet, handlar det om att kunna ta den andres perspektiv. De är 
bara möjlig mellan öppna människor. Ska detta bli möjligt, måste mötet först 
präglas av att man bygger förtroende för varandra.  

Mödrarna önskade också olika bemötanden från barnmorskorna, beroende 
på var de befann sig i sitt reaktionsmönster.  Att bli lyssnad till, verkade 
extra viktigt, i början då allt kändes svårt. Därefter ville man ha hjälp med 
några få och enkla hållpunkter. Senare önskade mödrarna bli alltmer aktiva 
och involverade i att finna ett ”eget” sätt. Mödrarna gav också exempel på 
att de vill dra nytta av barnmorskornas större kunskaper, samtidigt som de 
ville resonera om olika lösningar utifrån sina egna erfarenheter. Se tabell 
7:1:1, mödrarnas process i förhållande till önskat stöd. 
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Tabell 7:1: 1 Mödrarnas process i förhållande till önskat stöd 
Mödrarnas reaktioner Stöd
Allt från förvåning till panik 
över gapet mellan förväntad 
upplevelse och verklighet

Då - tid Bygga förtroende - stödja 
Uppmärksam närvaro 
Bekräfta i känslan 
Ändra inte upplevelsen 
Respekt för personens integritet 
 
(2:8)

Tillbakadragande – en form 
av blockering, hoppas att det 
ska ordna sig 

Bekännande 
Delger egen oro och öppnar 
upp för andra sätt att se på 
situationen 

 
Vänd 
punkt 

Avdramatisera och inge hopp 
(2:8) (12:5) 

Accepterande – ”släpper 
taget” om idealbilden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Framtid 

Några enkla utgångspunkter att förhålla sig 
till 
(1:2)

Testar 
Försöker sig på nya sätt att 
förhålla sig till verkligheten. 
Försök & misslyckande

Hjälp att sortera och differentiera 
 
(1:9) (5:11) 

Nöjdhet 
Ser mening och samskapande 
med barnet 

Bekräfta och supporta 
(5:11) 

Integration 
Får ihop behov och beteende 

 

 
Summering av hur mödrarna hanterar sin situation då de upplever amningsproblem. Först vill 
de inte släppa taget om det de hoppats få uppleva. Först i vändpunkten sker ett bekännade. 
Mödrarna delar med sig av hur de uppfattar situationen.  För att detta ska bli möjligt måste de 
uppleva tillit till barnmorskan. De kan sedan ”öppna upp” och söka både hjälp och lösningar. 
Att känna sig delaktig får därför olika innebörd beroende på var i processen mamman 
befinner sig. Barnmorskans ”timing” för ”rätt” stöd spelar roll för mammans upplevelse. 

Frågan om delaktighet och ansvar som jag ville belysa behöver därför ställas 
i relation till var i processen som mamman befinner sig.  

Många berättelser, speglade situationer då det relationella pedagogiska 
mötet uteblev. Av berättelserna framkom, att mödrarna uppfattat en 
förväntan på sig: De ska vara passiva mottagare av råd och utföra det som 
barnmorskor föreslår. Det speglar en kultur där mödrarna står lägst i 
hierarkin. Samtidigt önskade mödrarna ett symetriskt ansvarstagande. 

Resultatet visar att mödrar önskar större delaktighet och ansvarstagande 
efter sin egen förmåga, än vad många idag upplever. Från början kan således 
delaktig betyda att bli lyssnad till. Senare, att tillsammans med barnmorskan 
gå utanför ramar och hitta sitt eget ”finlir”, det individuellt anpassade. 

Att barnmorskan kunde hitta mamman ”där hon var”, och börja där, 
framstod som väsentligt. Mödrarna önskade olika bemötanden från 
barnmorskan beroende på var i processen hon befann sig. Barnmorskans 
känslighet och ”timing”var därför viktig. 
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Figur 7:1:1 Bilden föreställer krisreaktioner i samband med förändring enl. Adams 
m.fl. (1976) och likheten är slående med de reaktioner jag finner som mödrarna tar 
sig igenom då amningen startar på ett sätt de inte tänkt sig. Exempelvis kan vi följa 
utvecklingen med hjälp av följande citat: 1)”Herregud” varför äter han inte!?  Det va 
vad man kände då, usch hu vad hemskt det här är 2) För vår lilla familj så passade 
det inte med denhär tjejen, det hade kanske gått jättebra om man fått sitt andra barn. 
3)För jag var så himla ledsen och kände ju mig jättedålig som inte kunde ge mitt 
barn mat. Det går inte så jättebra med amningen. 4)Då var det nog inte så allvarligt i 
alla fall . Eftersom man själv inte har en aning var det rätt skönt om man hade fått 
höra någon som sa: Gör nu A, B, C så blir det bra. 5)Är det för att underläppen åker 
in, å hur kan jag göra för att underläppen inte ska åka in? 6)Jag tog till mig allt som 
funkade, för allt funkade ju inte heller. Så jag har lärt mig sista biten hur hon vill ha 
det. När det kommer fullt med mjölk, då äter du jättebra för du är stark och stor, men 
när det är slappt och hon måste jobba lite för att få ut mjölken, då behöver hon ha en 
sådan här tutte. 7)Sen har Alexander och jag fått ett eget sätt. 
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8 Sammanfattande resultat av tolkningarna 

Nedan gör jag en kort summering av mina resultat för att i nästa kapitel 
diskutera dessa i förhållande till mina utgångspunkter och annan forskning 
på området. 

De blivande mödrarna bar på en önskan om att amma, påverkad av den 
syn och de normer som finns om amning i samhället. Enligt ett 
interaktionistiskt perspektiv samskapas vad som är meningsfullt. Under 
graviditeten hade mödrarna skapat sig en bild, påverkad av sin omgivning 
och också av informationen på mödravårdscentralen, om att amning och 
moderskap är sammanhängande och beroende av varandra. Outtalat hade de 
en uppfattning om: Att om de ammade så hade de tagit det första steget in i 
moderskapet på ”rätt” sätt. Ur mödrarnas berättelser framträdde en bild som 
sa: ”Att som mamma bör man amma för att duga. Först då kan man uppleva 
sig som en ”riktig mamma”. Det är den goda modern som ger barnet det som 
barnet önskar”. Dessutom framkom, att amningen ansågs var beviset för att 
modern fungerade som kvinna, det vill säga, att hon hade de biologiska 
förutsättningar som krävs för att amma. 

Min tolkning är alltså, att kvinnorna tänkt sig amningen som en 
”dörröppnare” eller det ultimata sättet att komma in i och axla moderskapets 
nya roll. Genom att amma skulle modern bli beundrad och uppskattad av 
såväl sin omgivning som av sitt barn.  

Då modern sedan möttes av en amning som inte motsvarade hennes 
förväntningar, var det framförallt två känslor som tydligt framträdde; dels en 
känsla av otillräcklighet, dels ett ständigt ifrågasättande av sig själv, både 
inifrån och utifrån. Att amningen inte blev som modern hade tänkt sig kunde 
också utlösa en krisreaktion. Hennes själv skapas dels genom att hon 
påverkas av hur andra ser på henne, dels genom att förhålla sig till sig själv 
genom en inre dialog mellan jag (I) och mig (Me).  

Om mamman inte fick förtroende för barnmorskan, var hon inte heller 
villig att delge henne sina upplevelser och känslor. Mötet med barnmorskan 
blev då inte heller till någon hjälp för mamman. Ur ett interaktionistiskt 
perspektiv, handlar det om att förflytta sig från det inre slutna till det 
utåtvända och öppna förhållandet, för att ett pedagogiskt relationellt möte 
ska bli möjligt. 

Mödrarna hanterade den uppkomna situationen genom att sätta sin önskan 
om att amma åt sidan för ett högre mål; att barnet fick i sig mat, så att det 
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inte gick någon nöd på det. Det visar, att för mamman är barnets existens 
överordnat allt annat. 

Först då mamman var lugn över barnets väl och ve, kom frågan om 
amning åter upp. Först genom att hon funderade över den egna förmågan att 
producera mjölk. Då mamman tyckte sig förstå att hon hade tillräcklig 
förmåga, kunde hon också välja om hon ville amma eller inte.  Misstanken 
om, att hon inte hade mjölk så det räckte, kunde göra mödrar spända och 
oroliga. Bakom den oron fanns förutom ängslan för barnets väl och ve också 
en oro över om hon fungerade på ”rätt” sätt. 

Mödrarna reagerade ofta på den uppkomna situationen (besvär med 
amningen) på ett likartat sätt. Jag fann stora likheter med andra 
krisreaktioner, som finns beskrivna hos t.ex. Adams m.fl. (1976). Att hamna 
i kris betyder ofta att man först förnekar det som hänt. Som människa är man 
då inte öppen för kontakt med sin omvärld. Inte heller i reaktionsfasen ser 
man framåt utan ältar varför det som hänt har hänt.  

Mötet med barnmorskan var ett viktigt möte, framförallt hade mödrarna 
ett stort behov av att någon lyssnade och kunde bekräfta dem i deras känsla. 
Att mamman uppfattade att barnmorskan förstod henne, så det hon talade om 
blev meningsfullt och kunde delas, framstod som viktigt. Det i sin tur kunde 
leda till att en vändning inträffade, och mödrarna förflyttade sig från det 
slutna till det öppna och kunde börja se framåt 

Om amningen inte blev så som mamman hade hoppats, så påverkade det 
hennes syn på sig själv. Att ”bli till som mor” framstod som besvärligare. I 
mångt och mycket hängde det ihop med synen på moderskapet där en 
”riktig” mamma ammar, se figur 8:1. 

Mödrarna hade också stor tilltro till barnmorskan. Med hjälp av främst 
videomaterialet försökte jag också förstå hur interaktionen såg ut utifrån 
deras olika roller. Sammanfattningsvis kan man säga, att mötet kom att 
präglas av en ansvarstagande och kompetent barnmorska och en följsam 
mamma (föräldrapar), som många gånger efterfrågade klara och färdiga 
lösningar. Barnmorskan positionerade sig gärna och ville gärna framstå som 
den som både visste och kunde; men det var ett spel så till vida att mamman 
(föräldrarna) förväntade sig detta av henne och uppmuntrade henne att ge 
färdiga råd och lösningar på deras problem. Samtidigt hade mödrarna en 
önskan om att vara mer delaktiga och ta större ansvar än vad de ofta gjorde. 
Det kan förefalla som en paradox, men denna paradox upplöses om vi ser till 
tidsperspektivet, det vill säga barnmorskans timing i hur hon bemötte och 
bekräftade mamman.  

Att vara delaktig och ta ansvar betydde nämligen ofta olika saker 
beroende på var i processen med att förstå barnet som modern befann sig. 
Till en början önskade modern vara delaktig främst genom att få berätta. Att 
bli sedd och bekräftad i känslan framstod då som viktigt. Senare ville 
mamman bli alltmer involverad och tillsammans med barnmorskan, hitta 
specifika detaljer för att få det att fungera utifrån hennes och barnets 
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förutsättningar. En förutsättning för att detta skulle bli möjligt var att det 
relationella vårdpedagogiska mötet kom tillstånd.  

I ett relationellt vårdpedagogiskt möte handlar det först om att bygga 
förtroende. Om mamman får förtroende för barnmorskan, kan hon också 
öppna upp. För ett relationellt möte krävs öppna människor, som också kan 
delge varandra sina motsatta uppfattningar samtidigt som de är nyfiken på 
sådant de inte känner till sedan tidigare. Det blir ett givande och ett tagande 
och en böljande dialog. Helt enkelt ett möte präglad av kontakt där självet, 
mitt medvetande, kan utvecklas och växa.                                                                               

Mödrarna beskrev flera möten, där det goda relationella mötet inte 
infunnit sig. Man kan fundera över hur mycket detta speglar vårdkulturen. 
Det framkom, att mödrarna uppfattat en ordning som föreskrev, att man 
skulle handla så gott man kunde efter den för tillfället tjänstgörande 
barnmorskans anvisningar. Det skapade en bild, där mamman stod lägst i en 
rådande hierarki. I dessa möten slöt sig mödrarna inom sig själva och delgav 
inte barnmorskan hur de såg sin situation eller hur de mottog eller upplevde 
hennes försök till hjälp. 

Resultatet visar också, att sex av fjorton mödrar, som alla sa sig önska 
amma, mer eller mindre hade avslutat amningen (fyra helt och hållet och två 
ammade någon gång ibland) inom tre månader. Mödrarna gav också uttryck 
för, att de aldrig gjort ett medvetet val att sluta amma, men flera av dem hade 
upplevelsen ”att det bara blev så”. De brottades fortfarande, flera månader 
senare, med känslan av vad som gick fel och med bilden av sig själva som 
(ammande) mamma.  

Identitet är inget statiskt. Det är något man tillskriver sig genom 
interaktion med betydelsefulla andra. Identitet som mor, är en fråga som 
barnmorskan skulle kunna diskutera med mamman och därmed hjälpa henne 
att se det meningsfulla i modersrollen, också utan amning. Vilket stöd 
mödrar har i dessa frågor och hur ofta barnmorskor initierar sådana spörsmål 
borde studeras vidare. Teoretiskt skulle en sådan fråga kunna göra att 
barnmorska och mamma tillsammans utarbetade en realistisk vårdplan, där 
mamman gör ett medvetet val om hur hon vill gå vidare med sin amning, 
utan sammankoppling av begreppen ”god mor” och amning. I teorin om 
symbolisk interaktionism, är den mellanmänskliga förhandlingen med 
betydelsefulla andra viktig, för att nå fram till ny förståelse. Eftersom mödrar 
ser barnmorskor som viktiga och anser dem ha en betydelsefull, förmedlande 
roll borde en sådan förståelse vara möjlig att uppnå. 

Hur barnmorskan, influerad av rådande normer, ser på sin roll i 
amningskonsultationen har jag inte studerat inom ramen för den här 
avhandlingen. Inte heller har jag undersökt hur barnmorskan påverkas av sin 
plikt att balansera mellan ansvaret att stödja mamman och ansvaret för 
barnet, så att det får i sig tillräcklig mängd modersmjölk. 
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Figur 8:1 Sammanfattande bild; fas (1) täcker förloppet från graviditet till att 
få vardagslivet att fungera om inget oförutsett inträffar. (2) Amningen blir 
inte som förväntat utan kan ge upphov till en upplevd kris. De normer och 
attityder som finns i samhället om amning har gjort att mamman har skaffat 
sig en idealiserad bild av amningen och en uppfattning om att den dugliga 
modern ammar. Att ”misslyckas” kan därför hos den enskilda utlösa en kris. 
(3) Möjliga utfall efter att amningen initialt upplevts besvärlig. a) Om 
mamman lyckades med amningen kunde det ge stärkt självförtroende och 
påverkade inte nämnvärt bilden av sig själv som den goda modern. b) Om 
mamman istället upplevde att hon inte klarade amningen kunde det göra att 
hon brottades med bilden av sig själv som mamma. Interaktionen med 
barnmorskan syntes viktig. Från början handlade det om att som barnmorska 
främst lyssna och bekräfta mammans upplevelser. Först i bearbetningsfasen 
handlade det om att i samförstånd med mamman hjälpas åt att hitta nya 
lösningar. Timingen för detta visade sig viktig. Barnmorskan har också 
möjlighet att lyfta frågan om hur mamman ser på moderskap i relation till 
amning och kunna hjälpa henne att skilja på och differentiera ”god mor” från 
amning. Med hjälp av det relationella vårdpedagogiska mötet skulle mödrar 
kunna involveras i olika möjliga lösningar och också få hjälp att se sin 
situation i ett nytt sken.  
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9 Studiens tillskott ˗ några reflektioner 

Oväntat resultat 
Det övergripande syftet med den här undersökningen var att få en ökad 
förståelse för hur det amningskonsultativa mötet med barnmorskan 
upplevdes av modern. Jag ville också förstå hur hon upplevde sin situation 
och sig själv som nybliven mamma, då amningen upplevdes som besvärlig 
och vidare hennes delaktighet och ansvarstagande i det amningskonsultativa 
mötet. För att få kunskap om detta valde jag att följa fyra frivilliga 
barnmorskor i deras möten med vardera fyra mammor, som bett om hjälp 
med sin amning på BB. Alla mödrarna hade också uttalat en önskan om att 
amma. Alla fyra barnmorskorna var skickliga barnmorskor med lång 
erfarenhet. 

Mödrarna intervjuade jag tre månader efter amningskonsultationen. Jag 
trodde då, att jag skulle få träffa alla mödrarna fullt ammande. Av de fjorton 
mammor som jag intervjuade, mötte jag fyra mödrar som gett upp amningen, 
och ytterligare två, som enbart ammade någon gång ibland. Tre delammade, 
det vill säga ammade och gav ersättning. Det var bara fem mammor, som fått 
amningen att fungera fullt ut. Av dessa var det endast två, som enbart ammat 
hela tiden. 

Resultatet måste ställas i relation till gängse rekommendationer (SOSFS 
2008:33) om enbart amning under barnets första halvår samt till mödrarnas 
uttalade önskan om att amma. 

De fem mammorna som ammade fullt ut, då jag träffade dem, berättade 
gärna om sina svårigheter på vägen, men också om hur glada de var över att 
ha fått det att fungera. Av de tre mödrarna, som ammade delvis, upplevde 
jag att de, liksom de som inte ammade alls, kämpade med framförallt den 
egna synen på sig själv som mindre lyckad mor, ofta kopplad till en 
föreställning om att en god moder ammar.  

Min upplevelse är att ingen – förutom Cocco – hade gjort ett medvetet val 
om att sluta amma, snarare hade de med tiden måst inse, ofta sorgsna och 
med en känsla av misslyckande, att det ”bara blev så”. 

 194 



Samhällets normer 
Mödrarna önskade amma. Under graviditeten hade de också uppfattat att det 
var något man både borde göra och klara av. Att amma var att ge barnet det 
bästa. Att kunna amma sågs också som ett bevis för att man fungerade som 
kvinna, det vill säga att man hade de biologiska förutsättningarna för att 
bilda mjölk. Kvinnorna uppfattade en stark samhällsnorm för amning. Det 
fanns också ett underliggande budskap om att barn, som inte ammas, mår 
sämre än andra barn. Ett resultat som också Larsen, Hall och Aagard (2008) 
kommit fram till. Det är därför svårt för blivande mödrar att välja bort 
amningen, speciellt redan under graviditeten. Det är inte omöjligt, att någon 
eller några av de mödrar som slutat amma, då jag träffade dem, egentligen 
känt sig tveksamma till att amma redan från början. 

Amningen är omgärdad av en naturlighetsdiskurs (Dahl 2004). Det gör, 
att mödrar lätt känner skuld om de misslyckas med amningen eftersom de 
har uppfattningen, att amning är något naturligt och att ansvaret för den 
ligger på dem. Bakom ett sådant resonemang gömmer sig en verklighet, där 
mödrar tappat tilltron till sin förmåga att amma på grund av orealistiska 
förväntningar (Larsen m.fl. 2008). På samma sätt framkom i den här 
undersökningen, att mödrarna ofta hade en orealistisk och idealiserad bild av 
amningen. Ur ett interaktionistiskt perspektiv förstår man, att en sådan bild 
är samskapad mellan den blivande mamman och det samhälle hon lever i. 

I den här studien framkom, att den press som kvinnorna upplevde om 
nödvändigheten att amma, kom både inifrån och utifrån. Cocco mötte starka 
reaktioner, då hon valde att sluta amma, medan exempelvis Minnas 
omgivning tyckte, att Minna kunde släppa amningen och ge ersättning. Den 
inifrån kommande pressen verkade ha samband med amningsframgången; 
hur man såg på sig själv som mamma. Att mödrar ser på amning och 
moderskap som sammanhängande och oskiljaktiga, där en misslyckad 
amning påverkar moderskapet negativt och vise versa, har också 
framkommit i andra studier (Larsen m.fl. 2008; Palmér 2005). 

En fråga, man måste ställa sig är om mödrar i framtiden är villiga att satsa 
på amning om själva amningen skulle kunna bli förknippad med risken för 
ett stort personligt misslyckande. Att från början därför deklarera, att man 
bara vill amma till viss del, gör att man kan undvika frågan. Problemet går 
att jämföra med den ökade efterfrågan på kejsarsnitt på humanitär indikation. 
Är detta en utveckling som speglar ett samhälle fyllt av prestation? 

Amningens betydelse i mammablivandet 
Barnmorskor är tränade, att observera och följa normalt förekommande 
fysiologiska förändringar, som äger rum under graviditet och förlossning. 
Mindre utrymme har givits åt att samtidigt läsa av och stödja de 
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psykologiska förändringarna. Traditionellt har man förklarat alla 
psykologiska svängningar, som äger rum i moderns kropp efter en 
förlossning, med hjälp av både de fysiologiska och hormonella 
förändringarna. Men man kan inte blunda för, mödrars plötsliga upplevelse 
av det enorma ansvar det innebär att bli mamma, skriver Artrill (2002); som 
en av de viktigaste orsakerna till nyblivna mödrars labilitet. Varje mamma 
vill både vara, och leva upp till, den perfekta modern. Det i sin tur, har att 
göra med hennes ängslan om hur hon ska uppfattas, i sin nya roll som mor 
(Stern 1996).  

I den här studien, framkommer att amningen verkar ha stor betydelse för 
hur mödrar dömer och bedömer sig själva som mamma. På liknande sätt har 
Flacking, Ewald, Hedberg-Nyqvist, Starrin (2005) beskrivit amningen som 
en kritisk punkt, för att se sig själv som mamma. Först då mamman ammar 
barnet, vågar hon helhjärtat ta till sig barnet, och känna att hon blivit 
mamma. Det beror på att amning är ett samspel, där båda parter är aktiva 
(a.a.).  

Efter en förlossning har modern två omedelbara uppgifter; dels att initiera 
det känslomässiga bandet, dels att skapa en ömsesidighet med barnet. Denna 
ömsesidighet kan amningen införliva (Artrill 2002). 

I stora stycken handlar det om att redan under graviditeten ställa frågor till 
mamman om hur barnet mår i magen; den känslomässiga bindningen börjar 
redan där (Bergum 2004; Shin m.fl. 2006). Den känsla av fusion och 
separation som då finns, lägger också grunden till att kunna balansera dessa 
känslor och spelar roll för det emotionella bandet till barnet (Artrill, 2002). 

Den här studien visar att mödrarna hade stora förhoppningar på att 
amningen skulle hjälpa dem in i rollen som mor, på ett positivt sätt. Flera bar 
på en idealiserad bild av amningen. Den idealbild som framträdde, var att 
amningen skulle vara mysiga och harmoniska stunder, som både mor och 
barn njöt av. Man kan fråga sig om barnmorskorna på mödravården försöker 
att nyansera bilden, eller om de omedvetet är med och förstärker en sådan. 
Mödravårdens kontroller av en graviditet liksom föräldrautbildningen har 
minskat i omfång sedan mitten av 1990 talet. Finns det tillräckligt med tid 
för barnmorskorna att förbereda mödrarna inför moderskapet och amningen? 

Barnmorskor är ålagda att stimulera till ˗ och informera om ˗ amning 
(SOSFS 2008:33). Om tid inte finns, för att också nyansera amningsbilden, 
kan det bidra till att blivande mödrar ställer orimliga krav på både barnet och 
amningen. Stern m.fl. (1999) framhåller, att ”bli till” som mor är en process 
som handlar om att foga samman sina drömbilder med den verklighet som 
visar sig, till en ny realistisk bild. Bär den blivande mamman på en alltför 
orealistisk bild, blir fallet mycket djupare (och kan innebära en krisreaktion), 
än om hon är mer verklighetsförankrad. 

I sin tur ger det barnmorskorna i eftervården en svårare och större uppgift. 
Även i eftervården, har vårdtiden kortats, och mer information ska rymmas 
under färre dagar.  Om det inte finns utrymme för att stödja och stötta 

 196 



modern, i hennes önskan om att amma, förefaller det oetiskt, att få mödrar 
att tro ˗ att de med lätthet ska klara amningen, eller att de kommer erhålla 
den hjälp de behöver.  

Skuld och skam 
Om amningen inte fungerade så som modern hoppats, kom amningen att ta 
stor plats i processen att ”bli till” som mor. Hade modern högt ställda 
förväntningar på amningen, vilket mödrarna jag talade med hade, så kunde 
en besvärlig amning utlösa en krisreaktion.  

Att inte kunna nära sitt barn kan utlösa känslor av skuld och skam 
(Labbok 2008). Modern har ett inre behov av att leva upp till den perfekta 
modern (Artrill 2002) och upplevt motstånd, som exempelvis svårigheter 
med att amma barnet, kan leda till att man känner sig misslyckad som 
mamma och innehålla känslor av skam52 (Dahl 2004). Skam beror på, att 
smärtsamma känslor kommit till ytan, och en upplevelse av att man 
misslyckats realisera samhällets eller sina egna förväntningar på sig själv 
(Labbok 2008; Lazare 1987). Det är självrespekten som rasar, då personen 
upplever att hon inte kan leva upp till den standard hon satt på sig själv. 

Skam utlöses av tre intimt samverkande faktorer: a) en händelse, där 
personen inte lever upp till det hon tror sig kunna, b) personen, känner sig 
sårbar som subjekt, c) den sociala kontextens betydelse, där händelsen sker 
(Lazare 1987).  

Hur mamman bemöts kan vara avgörande för om skamkänslorna utlöses 
eller ej (Lazar 1987). I ljuset av skuld och skam, framstår betydelsen av det 
tillitsfulla och relationella mötet. Känner sig mamman trygg, kan upplevda 
tillkortakommanden bortses från och inte utlösa skam och skuldkänslor. Vid 
upplevelse av skam, försöker personen att dra sig undan, och undanhålla så 
mycket information som möjligt, för att inte komma i sämre dager (Lazare 
1987). I flera av mina intervjuer, beskriver mödrarna hur de dragit sig undan, 
trots att de egentligen velat ta större ansvar och vara mer delaktiga i vården. 
En möjlig förklaring kan vara känslor av skam. 

Det finns därför all anledning att fundera över hur vården är organiserad. 
Dels kan man fundera över om vårdpersonal har den tid och de resurser som 
behövs för att hjälpa mödrar med en besvärlig amning. Finns inte dessa 
resurser, så kan känslor av skam och skuld leda till en gryende ilska (Labbok 
2008). Dels kan man fundera över vårdpersonals vana att diskutera känslor 
av skuld och skam. Lazare (1987) framhåller att vårdpersonal ogärna 
diskuterar känslor av skam. Dessa kan uppväcka egna tillkortakommanden. 

Har vårdaren själv, en egen upplevelse av skuld och skam över att inte ha 
ammat, kan det innebära att man undanhåller att berätta om amningens 

                                                 
52 Enkelt, populärvetenskapligt, kan man förstå skuld som att göra fel och skam som att vara 
fel. 
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fördelar (Labbok 2008). Ofta med motiveringen att det kan utlösa skuld hos 
mödrar som inte kan amma. Det kan förklara, varför mödrar som fått stöd av 
personal, som själva gått en processinriktad utbildning om amning, satte 
större värde på att amma i jämförelse med mödrar som omhändertagits av 
personal utan sådan utbildning (Ekström och Nissen 2006). Dessutom 
upplevde de sina barn som sötare vid nio månaders ålder, än den andra 
gruppen.  

Mödrar kan uppfatta att ansvaret för amningen är moderns eget (Larsen 
m.fl. 2008), något som ytterligare kan öka känslan av skam och skuld 
(Labbok 2008).  Istället kan amningen ses i ljuset av barnkonventionen 
(2005), där beskrivs att varje barns rättighet, är att få en så hälsosam start 
som möjligt i livet. Utifrån ett sådant perspektiv kan amning, med alla sina 
beskrivna hälsofördelar, vara barnets självklara rätt. Modern är den som 
både kan utföra och fullgöra barnets rättigheter. För att klara det är hon i 
behov av stöd (Labbok 2008, Stern 1996). Ansvaret för amningen blir då 
inte mammans, utan hennes nära omgivning, hennes arbetsplats, hälso- och 
sjukvården och skattebetalarnas. Det är alltså samhället som ska ställas till 
svars om mödrar inte får den hjälp och det stöd de efterfrågar. 

Livskris  
Att bli förälder har också kallats ”det sista svåra steget in i vuxenvärlden” 
(Wickberg 2005) och kan innebära en livskris. Livskris kan man tala om då 
livsperspektivet förändras och livet får en ny inriktning (Cullberg 1976). 
Hwang, (1999)53 talar om graviditet och föräldraskap som en kritisk punkt 
med både ökad sårbarhet och ökade möjligheter. Att åter få vardagslivet att 
fungera, då familjen fått ytterligare en familjemedlem, är inte gjort i en 
handvändning. I många kulturer finns också olika sorters riter som markerar 
när barnsängstiden är över, och kvinnan åter kan upptas i gemenskapen 
(Höjeberg 2000). 

Av mödrarnas berättelser uppfattade jag att rädslan för att göra fel var 
mycket påtaglig. Så ville till exempel Pam försäkra sig om att hon gjorde rätt 
och ställde därför många frågor.  Li beskrev sin ängslan och oro då hon 
skulle lämna sjukhuset och gå hem. Ytterligare ett exempel är Lillan, som till 
stora delar ifrågasatte sig själv och sin egen kompetens, kanske just för att 
hon kände sig ifrågasatt; vad tänker omgivningen om hennes kompetens som 
mor, om hon inte får tyst på barnet? Att lyckas som mamma var för många 
likställt med att kunna visa upp ett välmående och tyst barn. Mödrarnas 
önskan om att amma var också underordnad oron över barnets väl och ve. 

Latner (1992) skriver, att oavslutade erfarenhetscykler (en oavsiktligt 
avbruten amning) kan dröja sig kvar likt en oavslutad gestalt och lätt komma 

                                                 
53 Hwang refererar till Eriksson, E. H. (1993). Barnet och samhället. Stockholm, Natur och 
Kultur. 
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upp till ytan, då man påminns om den. Om man ser förhållandet utifrån 
teorin för kriser, kan man tolka det som att mödrarna inte fått hjälp att 
bearbeta sin upplevelse utan fortfarande, då jag träffade dem, var i den fas 
som kallas krisreaktion. Det vill säga, de gick och ältade det som hänt i 
stället för att se framåt (Cullberg 1976). I den här studien framkom, att 
mödrarna fortfarande (då barnen var tre månader) hade funderingar över om 
de kunde se på sig själva som ”riktiga mammor” vid en misslyckad amning. 
I grunden handlar det om att de inte kunnat omvärdera rollen som mamma 
och se framåt. För många framstod amningen som det ultimata sättet att 
komma in i modersrollen. Hur man upplever sig själv som mamma kan 
påverka förhållandet till barnet (Kelleher 2006) och det var just frågor om 
hur man skulle se på sig själv som mamma, som fanns kvar bland mina 
informanter som slutat amma. 

Också i Jansens (1996) modell, som beskriver utveckling som ett ständigt 
”snurrande” i ett av de fyra existentiella rummen, påtalas vändpunkten. 
Vändpunkten är den punkt då jag kan se något nytt. Den uppenbarar sig först 
efter en stunds förvirring. Det händer då personen vågar utmana sig själv, 
och ta steget från förnekande eller censur, in i förvirringen. I förvirringen 
kan man ”ge upp” det gamla, det vill säga acceptera det som är. Då först kan 
man börja se framåt. Därefter kan en känsla av inspiration infinna sig (a.a).   

I grunden handlar det om att hitta det meningsskapande. I det här fallet att 
kunna omvärdera rollen som mamma och se framåt. Att vara mamma är 
något mer och större än att amma.  

I det relationella vårdpedagogiska mötet, kan fokus läggas på att försöka 
förstå, mot vilken bakgrund mamman vill utföra vissa handlingar (Hostrup 
2002; Nevis 1998). Många gånger är de underliggande behoven höljda i 
dunkel (Latner 1992), också för mamman själv. Genom att medvetandegöra 
dessa, kan ett perspektivskifte ske.  

Att bli medveten om, mot vilken bakgrund som amningen är viktig, kan 
hjälpa mamman att se klarare eller omvärdera och se annorlunda. I 
förlängningen påverkar det vårt självmedvetande (Hostrup 2002). I den 
meningen, bör man diskutera om inte vården, som institution, skulle göra 
mödrarna en tjänst, genom att hjälpa till att skilja på begreppen ”god mor” 
och att ”amma”.  

Ett samtal med en barnmorska om synen moderskapet skulle kunna hjälpa 
mamman att se vikten av, att försöka skapa den goda relationen med barnet, 
oavsett om man ammar eller ej. Det betyder inte, att föreslå mamman att 
sluta amma. Istället, kan vårdaren hjälpa henne att se klarare, Då kan hon bli 
fri att välja. 
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Risk för depression 
Perioden efter förlossningen kan beskrivas som en period av ökad sårbarhet 
såväl psykologiskt som biologiskt, skriver Wiberg (1993). Den är ofta 
funktionell på så sätt, att den kan hjälpa föräldrarna att bli maximalt 
mottagliga för sina barns alla känsloyttringar, men det händer också att ökad 
anspänning kan leda till depression (Wickberg och Hwang 2001). 

I litteraturen finns beskrivet, att ammande mödrar upplever mindre stress, 
nedstämdhet och ilska i perioden mellan fyra och sex veckor postpartum i 
jämförelse med flaskmatande mödrar (Groer 2005). I likhet med mina 
resultat kan man se detta som en naturlig följd av att amningen för dessa 
mödrar inte negativt påverkat deras sätt att se på sitt moderskap. 

I ett svenskt material redovisas, att 12 procent av mödrarna hade 
depressiva symptom två månader efter förlossningen, och att ungefär hälften 
av dessa uppvisade depressiva symptom också redan under graviditeten. 
Faktorer, som ökade risken för att depression skulle utbryta efter 
graviditeten, var upplevda problem med barnet som exempelvis skrikighet 
och otillräcklig viktuppgång och/eller upplevelsen av dåligt stöd från 
närstående (Rubertsson, Waldenström, Wickberg, Rådestad m.fl. 2005). Att 
kunna sörja för barnets uppfödning och välmående verkade alltså ha stor 
betydelse för hur mamman mådde. I mina studier har jag tolkat mödrarnas 
beskrivningar, då amningen inte blev som de tänkt sig, som ett 
reaktionsmönster med likheter hos andra beskrivna krisreaktioner (jfr Adams 
m.fl. 1976, Cullberg 1976). 

Så som jag förstod mödrarna, hade de hoppats att amningen skulle vara en 
slags dörröppnare för att hjälpa dem att tillägna sig en ny identitet som mor. 
Då amningen istället upplevdes besvärlig, förlorade de samtidigt strategin att 
ta sig in i en ny roll. Det kan vara en förklaring till att just amning tycks vara 
den utlösande faktorn för en krisreaktion i samband med föräldraskapet. 

Känslor av övergivenhet och förändring kan fä mödrar att känna sig 
nedstämda, något de ogärna yppar. Ofta kämpar deprimerade mödrar med 
bilden av sig själva, relationen med barnet, där också amningen kan vara en 
stor del och/eller relationen till partnern (Edhborg, Friberg, Lundh, 
Widström 2005). 

En mamma som har svårt att tillfredsställa sitt nyfödda barn kan lätt 
hamna i en upplevd kris (Wickberg och Wang 2001). Om mamman känner 
sig ensam och utpekad då amningen inte fungerar och därför skäms, så 
kommer hon inte heller att efterfråga hjälp och stöd (Lazar 1987). Istället, 
visar den här studien, att hon försöker att hantera situationen genom att välja 
bort amningen, ofta mot en bakgrund av oro för barnet. Den är i de flesta fall 
inte relevant (Hillervik- Lindqvist 1992). 

Avslutningsvis kan man summera att kvinnor upplever emotionella upp- 
och nergångar efter en förlossning, dessa kan liknas vid utvecklingskriser 
(Cullberg 1976), psykologisk stress (Lazare 1987) eller beskrivas som vanlig 
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normal utveckling (Jansen 1996). Oavsett hur man ser det, verkar den 
postnatala perioden vara en viktig period att ge mödrar det stöd de 
efterfrågar. Det borde ligga i samhällets intresse. 

Negativa känslor  
Amning och/eller matsituationen tar en betydande del av dagen för nyblivna 
föräldrar. I dessa situationer uppvisar mödrar i princip två olika 
förhållningssätt (Bramhagen, Axelsson, Hallström 2005). Antingen är hon 
flexibel och känslig för barnets signaler. Hon svarar då an på dessa så gott 
hon kan, eller också har modern en mer kontrollerande attityd, där regler och 
rutiner tar överhanden. En fråga man kan ställa är; om den mer 
kontrollerande modern, som enligt Bramhagen, Axelsson och Hallström 
(2005), i större utsträckning, uttalar sig i negativa ordalag om 
matsituationen, inte fått tillräcklig hjälp, redan från början, med att förstå 
barnets signaler och/eller hur hon på ett sensitivt sätt kan möta barnets 
behov. Det kan då handla om det relationella förhållningssättet.  

I teorin om symbolisk interaktionism lägger man vikt vid att vara ”här 
och nu”, för att också kunna ta den andres perspektiv. I förhållande till 
barnet är det mamman som behöver känna in och utgå från barnets behov. På 
samma sätt behöver barnmorskan hitta mamman. I det relationella 
pedagogiska mötet kan barnmorskan fungera som rollmodell (von Wright 
2000) och hon kan lyssna och bekräfta, vilket visade sig, i den här studien, 
vara en möjlig öppning för mamman att komma vidare i sitt föräldraskap. 

Oro över den egna mjölkmängden 
Det jag såg hos mödrarna var just oron över att barnen inte skulle vara 
tillfredsställda, och därför skrika, vilket oftast riktade tankarna mot hunger. 
Under ytan fanns ett genomgående tema hos många av informanterna som 
berörde osäkerheten över den egna mjölktillgången. Tidigare studier har 
belagt detta förhållande som ett av de viktigaste skälen till att kvinnor slutar 
amma tidigare än de tänkt (Amir 2006; van Esterik 1988; Hillervik-
Lindquist 1991; Woolridge 1995). Att ha tillräckligt med mjölk till barnet 
likställdes med – helt oreflekterat – att vara en bra mor. 

Diagnosen ”för lite mjölk” var ovanlig före 1960-1970. Det ändrade 
synsättet hade ett direkt samband med den ökade marknadsföringen av 
ersättningsprodukter. van Esterik (1988) framhåller att det är främst i 
kulturer som ser bröstmjölk som en ersättningsbar produkt, vilken endast 
ska värderas ur näringssynpunkt, där begreppet ”för lite mjölk” existerar. 

Att se bröstmjölken som en produkt grundar sig på ett biomedicinskt 
synsätt, där ersättningsmjölk är den medicin som behövs för att råda bot på 
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problemet med för lite mjölk. I det västerländska samhället ”drabbar” detta 
främst kvinnor av tre kategorier: 

• De kvinnor, som själva tror, att de har gott om bröstmjölk men där 
hälsopersonalen ger dem diagnosen ”otillräcklig mjölkmängd”. Är 
dessa kvinnor uppfostrade i ett samhälle med stor tilltro till 
läkarvetenskapen, kommer de att bete sig som om de hade för lite 
mjölk. 

• De kvinnor, som inte förstår sambandet tillgång ˗ efterfrågan för att 
öka bröstmjölksmängden och dessutom saknar support. 

• De kvinnor, som är oroliga över barnets hälsa, vilket gör att de lätt 
kan tappa självtilliten över sin egen förmåga att producera mjölk, 
varför utdrivningsreflexen uteblir (a.a). 

Bland de kvinnor som jag intervjuade kan Meta, som fortfarande vid 
intervjutillfället var skeptisk till om hon verkligen hade för lite mjölk, 
inrymmas under den första gruppen. Lillan, som bara ammade någon gång 
då och då efter hemkomsten från BB, kan tjäna som exempel i den andra 
gruppen. Diddi, som var orolig för barnet, samtidigt som hon var fixerad vid 
mjölkmängden för att slippa ge tillägg, kan antagligen hamna i gruppen av 
kvinnor med störd utdrivningsreflex. 

I en svensk studie (Hillervik-Lindquist 1991) upptäcktes, att drygt 
varannan mamma hade upplevelser av att minst någon gång, ha haft känslan 
av otillräckligt med mjölk. Vid mätningar visade det sig, att detta bara var en 
subjektiv känsla utan relevans i uppmätta mjölkmängder före, under eller 
efter en sådan period. Hillervik – Lindqvist (1991 och 1992) beskriver att 
mammor kan ha tillfälliga mjölkkriser. Att sådan huvudsakligen beror på en 
emotionell obalans hos modern. Ofta utlösta av stress och oro eller att 
barnet, enligt mamman, skriker på ett omotiverat sätt. Mödrar som upplever 
mjölkkriser uppger i större utsträckning än andra att de inte ammar för sin 
egen skull utan för barnets (a.a.).  

Att ha ”för lite mjölk” är ett socialt accepterat fenomen i västvärlden 
(Greiner, van Esterik, Latham 1981, van Esterik 1988), som samhället 
accepterar som en godtagbar orsak att inte amma (Uddenberg 1976). 
Kvinnor i kulturer, som ser bröstmjölken som en utbytbar produkt, är ofta 
uppmärksamma på symtom hos barnet, som skulle kunna tyda på för lite 
mjölk (van Esterik 1988). I mina intervjuer framkom dock, att det för 
kvinnan själv kunde upplevas som ett nederlag; hon hade känslan av att inte 
fungera som hon borde – som en kvinna med bröst som kunde producera 
tillräckligt med mjölk. 

Om man hade eller inte hade tillräckligt med mjölk verkade vara en fråga 
som mamman ständigt grubblade över. Omgivningens stöd (Ekström, 
Widström, Nilsson 2003), tilltron till den egna förmågan att producera 
bröstmjölk (Shackelford 2004) och ett nöjt och lugnt beteende hos barnet 
verkade vara de viktigaste faktorerna vid en sådan självbedömning. En 
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omgivning, som inte har tilltro till mammans förmåga, kan ha samma 
psykologiska effekt som ifrågasättandet av en mans potens, i betydelsen av 
att kunna få erektion, anser Svensson (2005). 

Då mödrar kommer till BB-avdelningarna, skriver Dykes (2005b), möts 
de av en mekaniserad amningsproduktion, som liknar löpandeband. Det 
finns dessutom en inbyggd misstro mot mödrars förmåga att producera 
mjölk. Ett sådant bemötande kan få mammor att uppleva skam (Labbok 
2008, Lazare 1987). Också mina informanter omtalade att 
sjukvårdspersonalen inte alltid trott på deras förmåga, vilket fått dem att 
både vackla och ibland också förlora självförtroendet.  

Då mödrar generellt är oroliga för att barnet inte ska få i sig vad det 
behöver (Kronborg, Vaeth, Olsen, Iversen, Hardner 2007), vilket också 
tydligt framkom bland mina informanter, är de två första månadernas 
amning en skör och sårbar tid, och mödrarna behöver stöd och uppmuntran 
under den här perioden (Graffy och Taylor 2005, Kronborg, Vaeth, Olsen, 
Iversen, Hardner 2007b; Schwartz, D’Arcy, Gillespie, Bobo m.fl. 2002) för 
att slippa tro, att de inte har tillräckligt med mjölk. 

Främsta orsaken till ”för lite mjölk” torde vara att barnet fått 
ersättningsmjölk, uppger Greiner m.fl. (1981). Barn, som får 
ersättningsmjölk, tappar ofta intresset för att suga med täta intervall på 
bröstet (Newman 1990), vilket leder till att moderns mjölkproduktion 
minskar. I Stockholms läns landsting, får en tredjedel av de nyfödda barnen 
ersättningsmjölk under BB-tiden (Zwedberg, Wickman, Negussie 2003).  

En fråga som måste ställas, i en allt snabbare vårdprocess, är hur stora 
kunskaper om dessa samband som blivande föräldrar har och var de skaffar 
sig sin information. 

Det är inte omöjligt att många inom vården, i vår kultur, ser amning som 
en utbytbar produkt och också känner stort ansvar för att barnet ska få i sig 
mjölk även då amningen upplevs som försvårad.  

I en tidigare undersökning har jag studerat hur barnmorskor såg på sin roll 
i amningsmötet mellan mor och barn. Jag fann då, i likhet med Dykes (2005 
b), att barnmorskor såg amningen som ett sätt att ge barnet mat och inte som 
ett sätt att förbättra relationen mellan mor och barn (Zwedberg och 
Naeslund, under utgivn.). För barnmorskan är det en enkel åtgärd att ge 
barnet ersättning. Hon slipper då oroa sig för barnets näringsintag. 
Dilemmat, som jag tolkade det, var just känslan hos mamman av ett 
misslyckande både som mjölkproducent och därför också som mamma.  

Smärta 
Ett av flera möjliga skäl, till att kvinnor slutar amma tidigare än de tänkt, kan 
vara upplevelse av smärta (Blair, Cadwell, Turner-Maffei, Brimdyr 2003; 
Centuori, Burmaz, Ronfani, Fragiacomos m.fl. 1999; Morland-Schultz och 
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Hill 2005). Därför anser flera författare (Heads and Higgins 1995; Ziemer 
and Pigeon 1993) att mödrar ska förberedas på att amning av nyfödda kan 
vara smärtsam. God amningsteknik förebygger smärta (Cadwell, Turner-
Maffei, Blair, Brimdyr m.fl. 2004; Fairbank, O'Meara, Renfrew, Woolridge 
m.fl. 2000;). Vårdpersonalen har därför en viktig roll att guida mödrar och 
barn så att barnet rootar54, söker och fattar tag om bröstet på ett bra sätt 
(Blair m.fl. 2003). Betydelsen av detta får inte underskattas (Woolridge 
1995). 

I den här studien framkommer, att smärtan inte bara är rent fysisk. Smärta 
är dessutom något relativt. Den psykologiska komponenten att axla en ny 
roll som mor, uppfattade jag i min empiri både kunde förstärka och försvåra 
smärtan. Damasio (2003) anger också, att långt innan vi kan uttrycka oss 
verbalt så har vi fått en emotionell upplevelse. Vi förstår först med vårt 
nevromuskulära system och omvandlar emotionen till en privat och dold 
känsla. I mina intervjuer ger mödrarna uttryck för att de får hjälp med 
amningen på ett tekniskt plan, men att de egentligen saknar att få tala med 
någon om sin osäkerhet, sin rädsla och sin känsla av att inte räcka till. 

Att inte vilja amma kan upplevas som en förbjuden känsla och vara svår 
att uttrycka. En av mödrarna sa vid intervjun ”att det gjorde så ont, så jag 
egentligen inte ville”, något jag uppfattade att hon inte yppade under BB-
tiden, utan vågade erkänna först senare (vid intervjun), då amningen faktiskt 
fungerade.  

Vikten av barnmorskans stöd 
Barnmorskans stöd var viktigt för mamman.  

Mödrarnas intrapersonella process såg ut att vara ganska likartad, där man 
under graviditeten såg fram emot amningen. Då man sedan mötte själva 
amningen, som inte blev vad man föreställt sig, var det till en början svårt att 
förstå vad som hände. De egna känslorna kom i gungning. Det verkade inte 
heller vare sig lätt eller självklart att ge uttryck för den oro, som då kunde 
infinna sig. 

Det känslomässiga stödet, som barnmorskan kunde ge mamman, spelade 
stor roll. Barnmorskan har enligt Karl m.fl. (2006), en unik möjlighet att stå 
som rollmodell, för det emotionella bemötandet mellan mor och barn, genom 
det sätt hon bemöter modern. Barnmorskan har en viktig roll för att ge stöd i 
personligt utlämnande situationer (Hunter 2001). Om en mamma upplever, 

                                                 
54   Rootar betyder att barnet använder sina reflexer som hjälper det att ta tag om bröstet, 
själva rootingen är att barnet vrider huvudet fram och tillbaka över bröstvårtan. Denna rörelse 
gör att barnet också tar ner tungan i munbotten och därför kan få in mer av bröstet i munnen. 
Se Widstrom, A. M. and J. Thingstrom-Paulsson (1993). "The position of the tongue during 
rooting reflexes elicited in newborn infants before the first suckle." Acta Paediatrica 82(3): 
281-3. 
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att hon saknar det emotionella stödet under en förlossning, kan det leda till 
både rädsla och oro (Berg, Lundgren, Hermansson, Wahlberg, 1996). Det är 
framförallt i de oväntade situationerna som barnmorskans stöd är viktigt 
(Lundgren 2005); något som också verkade stämma väl överens i 
amningssituationen.  

I den här studien visas också hur mödrarna värdesatte barnmorskornas 
förmåga att kunna lyssna och vara lyhörda för deras sårbarhet och ge dem 
stöd, då amningen inte fungerade, så som de trodde eller förväntat att den 
skulle göra. Känslan för mening och för vad som är meningsfullt skapas i 
social interaktion (von Wright 2000). Genom att stanna upp och reflektera 
över en oväntad händelse tillsammans med någon, med mer erfarenhet, 
kunde påverka mammans känsla av sig själv. Att känna tillit och kunna 
anförtro sig till någon, visade sig vara viktigt för att så småningom kunna 
”öppna upp” och bli mer lyhörd för hur man kunde ta tag i problemet. 

Mödrarna önskade att barnmorskan var villig att dels lyssna, dels dela 
med sig av sina erfarenheter/kunskaper. En mamma, vars känslor ”gått i 
spinn”, behövde bli sedd och förstådd. En mamma, som försökte hitta finliret 
i amningstekniken, ville ha hjälp att förstå för att integrera efter sina egna 
förutsättningar. Barnmorskans pedagogiska utmaning blev därför att hålla 
kommunikationen vid liv (von Wright 2000) så att hon kunde förstå det 
mamman förstår och börja där (jmf Marton & Booth 2000). ”Timingen” i de 
olika sätten att stödja mamman visade sig viktig. 

För att ett möte med en BVC-sköterska ska upplevas positivt av modern, 
behövs tid. Tid för att förstå och tolka varandra på rätt sätt, så samförstånd 
kan uppstå, om vad man talar om. För att det skulle vara möjligt, behövde 
sköterskan vara villig att sätta sig in i hur mamman både praktiskt och 
känslomässigt upplevde sin situation (Fägerskiöld, Timpka, Ek 2003). 

Mammorna gav dock flera exempel på situationer, där de avstått från att 
säga vad de kände eller tyckte i amningsmötet med en barnmorska. Många 
av mödrarnas berättelser handlade om möten med barnmorskor, där man 
talat ”förbi” varandra, dvs. möten utan kontakt eller erfarenhetsutbyte. Det är 
på kontaktgränsen, erfarenheter kan bytas och mitt medvetande öka, det vill 
säga att ”ens själv”, både visar sig och utvecklas (Hostrup 2002). Det är då 
jag kan bli medveten om mig själv i förhållande till andra: ”Vad vet jag 
redan? Vad vet jag inte?” – och som möjliggör ett givande och ett tagande.  

I kontakt, är jag vaken för både hur- och vad ˗ jag upplever; en process 
som involverar sinnen, känslor, tankar samt tidigare erfarenheter och 
handlingar. En sådan kontakt förutsätter också öppna människor (von Wright 
2000), det vill säga att man har förtroende för varandra. En god relation 
mellan barnmorska och mamma syns således vara essentiell. Flera författare 
(Dykes 2005, McInnes och Chambers 2008) skriver, att inom vården finns 
sällan den tid till förfogande som behövs för att möta en mamma med 
intresse för vem just hon är. Istället har vården en framtoning av en 
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löpandebandprincip i sin amningsrådgivning (Dykes 2005b, McInnes och 
Chambers 2008). 

Att vara delaktig bygger på dialogens principer 
Hälso- och sjukvårdslagen (HSL 1982:763) anger, i den andra paragrafen, 
att: ”Hälso- och sjukvården ska bedrivas så att den uppfyller kraven på god 
vård. Detta innebär; att den särskilt ska bygga på respekt för patientens 
självbestämmande och integritet”. Integritet kan få ett vårdetiskt fruktbart 
innehåll om man med det avser a) respekt för patienten som person; b) 
lyhördhet för människors olikhet; och c) lyhördhet för människors sårbarhet 
(Anderson 1994:183).  

Om patienten ska kunna använda sig av sin rätt till självbestämmande 
måste patientens integritet respekteras. För vårdpersonalen innebär det, a) att 
ta reda på vad patienten upplever som problem, b) ge patienten relevant 
information samt c) förvissa sig om att patienten tillgodogjort sig denna. 

Innebörden av hälso- och sjukvårdslagen är; att patienten så långt det är 
möjligt görs delaktig i planering av vård och behandling (a.a). 

Sjukvårdspersonal och patienter har, enligt Eldh (2006), ofta olika 
uppfattningar om förutsättningarna för att patienten ska uppleva sig som 
delaktig. Då hon frågade sjukvårdspersonal om vad begreppet delaktig stod 
för, fick hon svaret: att ”vara delaktig” byggde på att patienten fått 
information så att denne kunde agera. 

För patientens del innebar delaktighet att ha tilltro, att förstå och att ha 
kontroll. Delaktig var också att ta ansvar utifrån ens egna värderingar och 
den situation man befann sig i. Således speglade delaktighet vikten av 
dialog, i bemärkelsen att få berätta om sina symptom, att bli lyssnad till och 
att få förklaringar till symptom och eventuella undersökningar som 
behövdes. Eldh (2006) anger alltså, att en förutsättning för patientens 
delaktighet är dialogen, vilken inte behövde vara detsamma som att själv 
bestämma vid svåra beslut (Brinchmann och Vik 2005). På liknande sätt 
tolkade jag mödrarnas önskan om att vara ansvarstagande och delaktiga. 
Dessutom förstod jag, att delaktig kunde betyda olika saker beroende på var i 
processen med att förstå barnet, som mamman befann sig. Till en början 
betydde delaktig att ha tilltro, att bli lyssnad till och att kunna anförtro sig. 
Senare i processen betydde delaktig att bli involverad utifrån de kunskaper 
man skaffat sig, att få insikter och nya perspektiv på tillvaron, att reflektera 
och hitta det egna sättet eller den egna förståelsen. Återigen framstod den 
ömsesidiga aspekten i mötet, där känslan för ”timing” var viktig för 
vårdkvalitén. 

Dialog och dialogens principer bygger enligt Isaacs (2000) på att man 
avvaktar med att föra fram egna åsikter. I stället riktar man sin 
uppmärksamhet mot den andre; man lyssnar och blir delaktig, det vill säga 
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låter sig beröras. Man respekterar varandra och kan därför lägga olika 
perspektiv bredvid varandra. Man kan tala oförställt med varandra, då det 
handlar om att se helheten och bilda gestalter. Detta sätt att beskriva 
dialogens principer, ser jag har stora likheter med det sätt, som jag tidigare 
beskrivit det relationella vårdpedagogiska mötet, där man både kan påverka 
och påverkas. Resultatet av den här studien visar, att det relationella 
pedagogiska mötet ˗ där man samskapar vad som är meningsfullt ˗ är något 
som mödrar önskar delta i. Mödrarna kände sig sedda och bekräftade, då 
barnmorskorna tog sig tid att lyssna. Då hon avvaktade med att presentera 
råd och lösningar, tills dess att mamman fått berätta. 

Samtidigt skildrade mödrarna möten utan dialog. Dessa minns de som 
olustiga, och det är kanske därför de vill berätta om dem.  

Då Isaacs (2000) talar om dialog, för det tankarna till ett samtal mellan 
två helt jämställda personer. I amningsmötet deltar emellertid en 
barnmorska, som har ett kunnande om själva sakfrågan, amningsfrågan, som 
mamman oftast inte äger. Under den pedagogiska delen av mötet gäller det 
därför att hålla kommunikationen vid liv, så att en dialog uppstår. 
Barnmorskan kan då vara nyfiken på: ”Vem är du? Hur uppfattar du?” 
Mamman i sin tur, kan då känna sig inbjuden, och vara öppen och nyfiken: 
”Vad vet du? Hur kan jag använda din erfarenhet för mina syften?” 

Barnmorskan är med mamman, då hon uppmärksamt lyssnar i syfte att 
förstå hennes utgångspunkt, för att sedan beskriva fenomen av betydelse, för 
att åter lyssna osv. Mamman gör på samma sätt, och dialogen böljar fram 
och åter i en åtta: lyssna – delge – lyssna – delge, tills dess något nytt, unikt 
utvecklats i samklang mellan det unika mor– barnparet och barnmorskans 
kunskapserbjudanden. 

Vad kan då vara ett hinder för dialogen? Ett hinder för att ett samtal ska 
utvecklas mot dialog och inte bli en diskussion eller debatt, skriver Isaacs 
(2000), är oviljan att överge ”fixa idéer” om hur saker och ting förhåller sig. 
Han säger: 

Under motviljan att släppa greppet om en övertygelse, en "fix idé" finns oron 
för att det inte ska finnas något kvar - ett slags existentiell ångest. Många 
klamrar sig kanske fast vid sina uppfattningar för att man känner dem som 
grunden i sin existens. Så länge man behåller greppet behöver man inte 
konfronteras med risken att förlora fotfästet i tillvaron. (Isaacs 2000:80) 

Det för mina tankar till att mamman kan bära på en fix idé om att en ”bra 
och duglig” mamma ammar. En uppfattning, som kan vara svår att överge 
om man tänkt sig, att amningen ska hjälpa en in i moderskapet. Den här 
studien visar, att mamman kan hamna i kris. Då handlade det om att låta 
henne sätta ord på sina upplevelser. Genom att bygga förtroende, så att en 
tillitsfull dialog utvecklas, visade sig vara viktigt för att kunna samskapa vad 
som var meningsfullt för tillfället. 
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Något som ytterligare behöver studeras, är barnmorskans arbetssituation 
och vilka organisatoriska hinder, som kan stå i vägen för fler 
kontaktskapande möten. Dykes (2005b) skriver att vården bygger på en 
gammal organisationssyn, där hierarkier och produktion står högt i rang. 
Mammablivandet behöver en relationistisk vårdmodell, som ännu inte 
existerar (Fenwick, Barclay, Schmied 2001). 

Reflektioner runt vårdkulturen 
Att tappa tilltron till sin förmåga att amma, kan bero på dåliga och/eller 
motsägelsefulla råd av sjukvårdspersonal (Dykes och Williams 1999, 
McInnes och Chambers 2008). Hur barnmorskan agerar har med den egna 
erfarenheten (Benner 1993), de egna värderingarna och förmågan att 
avgränsa helhetsperspektivet (Bendz 1995) att göra, liksom med den 
situation hon befinner sig i. 

Vård och omsorg bör utgå från ömsesidighet mellan barnmorska och 
mamma (Hunter 2006; Liberg 2005). Ömsesidighet upplevs inte om det 
föreligger någon form av obalans mellan de båda, skriver Hunter (2006). Jag 
tolkar att såväl Nilla som Anki just beskriver en sorts obalans. Nilla har 
ingen egen talan, som hon uppfattade det. Ankis uppfattning är, ”att man 
följde den kvinnans råd som jobbade just då”. Orden som man följde, 
beskriver en passiv handling. Fler av informanterna ger bilden av en 
organisation, där mödrarna står lägst i en hierarki. 

Både Dykes (2005) och Hunter (2006) anger att dåligt fungerande 
organisationer ger sig till känna genom både ytligare och mer tekniskt 
inriktade vårdmöten, där ömsesidigheten med patienten ofta saknas. På 
Mödravårdscentralerna har Olsson och Jansson (2001) visat att förhållandet 
nästan alltid var så att föräldrarna anpassade sig till barnmorskans sätt att 
leda konsultationen. På samma sätt, följer Anki den för tillfället 
tjänstgörande barnmorskans råd. I efterförloppet hade hon önskat att hon fick 
frågor som gjorde henne mer involverad: ”Vad tror du? Tror du att hon inte 
dricker så bra för att?  För jag är den som ser mest.” Att ställa sådana frågor 
till mammorna tar tid och bygger på att man uppfattar varje enskild mamma 
som ett subjekt, likt sig själv (jämför Buber, 1994). I stället fann Dykes 
(2005) att barnmorskorna var hårt tidspressade och, i likhet med vad som 
framkom vid mina studier, att det sällan fanns samtal som ledde till djupare 
kontakt med de nyblivna mödrarna. Amningen sågs som en teknikalitet, där 
det främst gällde att se till att barnen fick i sig mjölk (Dykes 2005b, McInnes 
och Chambers 2008). Detta leder till ett asymmetriskt ansvarstagande 
(Zwedberg och Naeslund, under utgivn.) 

Den parallellprocess, som förekommer mellan hur barnmorskan bemöter 
mamman och hur modern sedan bemöter barnet (Karl m.fl. 2006), är lika 
viktig också åt andra hållet; det vill säga att relationen mellan 
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barnmorskorna, på en högre organisatorisk nivå, också påverkar hur den 
enskilda barnmorskan bemöter mamman (McInnes och Chambers 2008). 

I den här studien framstår sjukvården som en tudelad aktör; först talar 
man om amning som det bästa för både mor och barn. Under graviditeten får 
blivande mödrar knappast höra om hur vanligt/ovanligt det är att barnet får 
ersättning under BB-vistelsen. Statistik visar, att 96 procent ammar fullt när 
barnet är en vecka gammalt (Socialstyrelsens amningsstatistik 2008). Mödrar 
möts också av bilden att amning till största delen handlar om att våga tro på 
sin egen förmåga (SCA 2005). I själva verket visar mätningar, att ca 30 
procent erhåller tillägg under BB-tiden, och att cirka hälften av mödrarna 
inte hade några medicinska skäl som grund härför (Skog och Rosander 2009; 
Zwedberg, Wickman, Nigussie 2003). 

Något som behöver utredas och studeras är hur vårdpersonalen hanterar 
dilemmat: att ha tilltro till moderns mjölkproducerande förmåga och 
samtidigt känna ansvar för att barnet inte svälter. 

Sjukvården har ett uttalat uppdrag att hjälpa mödrar att initiera och 
vidmakthålla amning (SOSFS 2008:33). Bakom det beslutet finns amningens 
alla hälsoskäl. Frågan som infinner sig är om mödrarna har möjlighet att 
diskutera amningen i relation till moderskapet och om de kan få det stöd och 
den hjälp de efterfrågar i dessa situationer. 

Metodologisk reflektion 
I den här undersökningen har jag valt att använda mig av en hermeneutisk 
ansats, då syftet har varit att försöka förstå hur mödrarna kan uppleva 
amningskonsultationen och hur de kan uppleva att ”bli till” som mor, då 
amningen är besvärlig. Materialet består av dels intervjuer, dels videofilmer. 
Videofilmerna har främst tjänat som grund för ”stimulated recall.” Samtidigt 
har en del sekvenser använts för att belysa interaktionen mellan barnmorska 
och mamma. Dessa sekvenser är valda med utgångspunkt från 
intervjumaterialet. Det är möjligt, att delvis andra bilder och mönster hade 
framträtt om utgångspunkten i stället varit videomaterialet. 

I en avhandling som denna, som vill belysa interaktionens betydelse i 
mötet mellan barnmorska och mamma, är det inte självklart, att det är 
intervjumaterialet som ska vara det tyngst vägande materialet. Det kan det 
endast vara, då mödrarnas upplevelser står i fokus. Trots det har jag valt att 
redovisa två videosekvenser. En sekvens beskriver mammans och 
barnmorskans olika roller i mötet. Den ramar samtidigt in scenen och hjälper 
på så sätt till att förstå hur mötet kan gå till. 

Videomaterialet är stort och kan tolkas ur olika synvinklar. Genom hela 
arbetet har det funnits en osäkerhet om hur jag gör materialet bäst rättvisa. 
Slutligen blev valet, att låta videomaterialet tjäna som en viktig bakgrund 
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mot vilken intervjuerna i någon mån kunde valideras. De båda 
videosekvenserna hade speciellt detta syfte. 

Tillförlitligheten av ett forskningsprojekt har att göra med forskarens 
noggrannhet i varje enskilt moment (Kvale 1997). Validitetsbegreppet har 
också förskjutits mot att innefatta en kvalitetskontroll av hela 
forskningsprocessen. I en hermeneutisk undersökning vilar den interna 
validiteten på en kontroll av att delen passar in i den nya framväxande 
helheten. Framväxten och argumentationen för tolkningarnas rimlighet, har 
jag strävat efter att göra så transparant som möjlig, med hjälp av både 
teoretiska utgångspunkter och tidigare forskning. I den här undersökningen 
har de tolkningar som gjorts av mödrars utsagor i intervjumaterialet, 
dessutom, ställts i relation till de videoinspelade amningskonsultationerna, 
för att bedöma och värdera rimligheten i tolkningarna. 

I den hermeneutiska traditionen är företeelser som förförståelse och 
tolkning bärande. Dessa visar i sin tur att själva processen inte är 
förutsättningslös. 

I det här arbetet har jag försökt att bredda förståelsen för hur mödrar kan 
uppleva sin situation och sig själva då amningen upplevs besvärlig. Det har 
jag gjort genom att arbeta med tre parallella systemnivåer. Först försökte jag 
förstå hur interaktionen mellan mamman och den generaliserade andre 
(samhället hon lever i) ser ut. Det vill säga att jag explicitgjorde samhällets 
normer om amning. Dessa har hjälpt till att skapa förväntningar på amningen 
och på vad man som en nybliven mor bör klara av.  

Därefter undersökte jag det interpersonella mötet, mellan barnmorskan 
och mamman. I amningskonsultationen möter mamman en barnmorska, som 
oftast har en större kunskap om de frågor som hon brottas med. 

Slutligen har jag undersökt den intrapersonella processen. I det 
intrapersonella samtalet kan mamman reflektera över- och balansera sin egen 
syn på sig själv, med hur andra ser henne, och på så vis finna sin identitet 
(Mead 1976). 

I tolkningsarbetet har jag eftersträvat både närhet och distans. 
Distanseringen har varit svårast; jag har genom att studera mötet mellan 
barnmorska och mamma blivit varse vårdkulturens betydelse för en hållbar 
relation dem emellan 

Epilog 
Buber (1994) talar om det dialogiska förhållandet, som innebär att ingenting 
är något utan något annat. Allt är relation. Relationen är en ontologisk 
princip menar han. Dialogen ser han som en händelse, något som ”äger rum” 
och innesluter båda parterna med deras historiska och totala existens. Som 
hela och levande människor kan vi meddela oss med våra medmänniskor på 
ett omedelbart sätt. 
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”Jag blir till i förhållande till Duet; i det jag blir till som Jag säger jag Du. 
Allt verkligt liv är möte” (Buber 1994: 18). 

Det vårdpedagogiska mötet är komplext och mångfacetterat. Då jag 
reflekterar över det, på ett annat plan, i min dagliga vårdverklighet går 
tankarna till möten mellan mödrar och nyfödda. 

Trygga mammor med egen tillit och god självkännedom har en alldeles 
kolossal förmåga att möta sitt barn med en närvaro av hela sitt väsen, här och 
nu. Det är ur dessa möten vi redan som mycket små barn börjar växa som 
människor. ”Mötet” framstår på så vis som ett verkligt fundament i all 
mänsklig växt. 

Vi föds in i ett socialt sammanhang. Redan då vi föds är vi någon. En ny 
individ i en grupp av människor som denna någon ska både påverka och 
påverkas av. Någon blir ingen om hon inte får tillfälle att interagera och 
kommunicera. Vi blir alltså någon först i relation till någon annan. Utan 
relation kan vi inte vara, inte finnas. Amning är en ständigt återkommande 
relation med en för barnet betydelsefull person. 

Då mamman upplever att amningen inte fungerar så ber hon om hjälp 
med sin amning, hon önskar kontakt med en barnmorska. Det är startpunkten 
och utgångspunkten för den här avhandlingen. Nu har vi kommit till slutet. 

Mamman hade frågor om amningen. För att amningen skulle fungera 
behövdes en lugn mamma i en intimt samskapande process med sitt barn. 
Den harmoniska relationen var amningens grundfundament. Amningen kan 
därför sägas vara underordnad förtroendet och relationen. En mamma och ett 
barn är aldrig en isolerad enhet utan påverkas av sin omgivning. Amning är 
därför en process som involverar de biologiska förutsättningarna såväl som 
psykologiska, sociala och kulturella omgivningsfaktorer. 

Relationen mellan barnmorska och mamma syftar till att ge mamman 
ökad förståelse eller en ökad insikt om amningens grundfundament. Att bli 
förälder innebär att lära sig förstå och samarbeta med en okänd individ. På 
samma sätt är mötet mellan barnmorska och mamma. För mig framstår 
betydelsen av att bygga en relation som kan vara öppen och flöda, där det 
handlar om att ge och ta. Det är ur denna relation som barnets växt sker. 
Amningen är inte det primära. 
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Summary in English 

I Wanted to Breastfeed! 
A Hermeneutical Study of Mothers with Breastfeeding Problems; 
Their Experiences and Coping Strategies, and Consultative Meetings 
with Midwives 

Introduction 
Ever since I became a midwife, more than 25 years ago, I have been 
interested in how mothers relate to a newborn baby and how the child is 
integrated into the family. This thesis is about the meeting between the new 
mother and the midwife and focuses particularly on the consultative meeting 
about breastfeeding. Could I as a midwife make a contribution in how 
mother and child ‘find’ each other so that the start between them becomes as 
favourable as possible? 

According to some mothers their success in breastfeeding differs 
depending on which midwife is on duty. This has raised my curiosity as to 
what happens in the interaction between the midwife and the mother. What 
is it that my colleagues and I have to understand to be able to support the 
mother the way she wishes? 

Background 
It is a process to ‘come into existence as a mother’ (Stern 1996, Stern, 
Bruschweiler-Stern, Freeland 1999), which also includes a change of 
identity. Identity is not anything static; it is created and recreated in 
interaction with others (Mead 1976). Just after delivery the mother is 
vulnerable, open and susceptible to external influence, and she often seeks 
models for how to be as a mother. 

The support of the nursing staff is an underestimated part of early 
motherhood (Simkin 1996). Care is an interactional relation and can be 
regarded as a ‘process of negotiations’ between the child’s initiative and the 
caregiver’s interpretations and responses, as well as between the mother’s 
reflections and the midwife’s interpretations of and responses to them. The 
parallel process that goes on between midwife and mother may be very 
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important for how the mother can meet her child (Karl, Beal, O’Hare, 
Rissmiller 2006). 

The child’s growth and self-awareness begins in the interaction with the 
mother. Simultaneously, the mother is supposed to ‘come into existence’ as a 
mother; how she regards herself can be influenced by the interaction 
between her and the midwife. The self is shaped and reshaped in interaction 
with significant others. Therefore, we could say that what happens between 
mother and midwife also has an impact on what goes on between the mother 
and the child. 

Aim of the study 
The focus of this thesis is on mothers who have asked for assistance because 
of initial problems with breastfeeding, i.e., their feelings and experiences, 
how they cope with their difficulties, and the consultative meetings with a 
midwife. In order to be able to understand what happens in the meeting 
between midwife and mother, we need a point of reference for the mother’s 
expectations as regards breastfeeding. From an interactionist perspective, 
what is experienced as meaningful is a mutually created process (Mead 
1976). The image that the mother has of breastfeeding before she gets 
involved in it herself therefore is likely to be influenced by ideas and norms 
that exist in society. In the thesis this image is used as a starting point, and 
interactionism is used as a frame of reference, assuming that one’s self is 
influenced in the meeting with others. Hence, the aim of the study is, to try 
to understand how mothers experience their situation and themselves as new 
mothers, when breastfeeding is problematic, with the idea of crisis as a 
theory of development, and, to investigate how mothers experience the 
midwives’ responses in the consultative meeting about breastfeeding, as well 
as their own participation and responsibility. These aims generate the 
following research questions: 

• What conceptions of and expectations on breastfeeding did the 
mothers have before they began to breastfeed? 

• What happens with the mothers’ self image if breastfeeding fails? 
How do they react to and cope with the situation? 

• How is the ‘coming into existence as a mother’ process affected 
when the mother experiences breastfeeding as troublesome and 
asks for help during her stay at the maternity ward? 

• What happens in the meeting between mother and midwife, 
regarded from the point of view of their different roles as help-
seekers and professionals? 

• To what extent have the mothers felt involved and responsible in 
decision-making? Is the ‘culture of care’ able to meet the needs? 
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Theoretical framework 
The meeting between midwife and mother is studied from the point of view 
of symbolic interactionism (Mead 1976) and the pedagogical relational 
meeting (von Wright 2000). 

A relational situation implies that the human being is not a passive 
recipient of knowledge, rather, she gets to comprehend her world by being 
active both cognitively (i.e., by means of language and thinking) and 
manually. The theory focuses on what goes on between us, i.e., the 
interaction, where words and gestures (or symbols) become meaningful and 
mutual and, thus, makes reality more understandable. The theory also 
reflects the importance of emotions, or, more precisely, the emotional 
reception or response. 

The self is a social object, which emerges and is recreated in social 
interaction with others. As human beings we can observe ourselves from the 
outside, i.e., how others perceive us, and in that way we can also reflect on 
our experiences and thoughts. All reflections are made in relation to other 
individuals, and this reflective process emanates from the social situation 
(Mead 1976). Meaning is created in the social process where we build our 
experiential world. Meaning is, like experience, relational and cannot be 
copied. Consciousness, our ‘self’, is a continuous process of creating 
meaning. At the same time, this is a matter of intersubjectivity, that is, being 
‘here and now’ in a communicative process focused on creating meaning. 
The process is also actively oriented and practical (von Wright 2000). 

According to the theory of symbolic interactionism identity is not static. 
There exists, in other words, confidence in the capacity and possibilities of 
the individual through the continuous and mutual interaction with a 
significant other, which influences and changes both (Bron & Lönnheden 
2005). 

Becoming a mother has been described as a life crisis (Cullberg 1976, 
Erikson 1993, Stern 1996, Wiberg 1993, Wickberg 2005,). 

A psychological state of crisis can emerge when a human being finds 
herself in a life situation where her earlier experiences or learned ways of 
reacting are not sufficient for her to understand or cope with the present 
situation. Such situations are called life crises, i.e., when the events are part 
of normal life but nevertheless become overwhelming in individual cases 
(Cullberg 1976). 

Reactions to crises are surprisingly similar regardless of what triggers 
them off (Cullberg 1976) and can be described in terms of four major 
characteristics: the chock phase, the reaction phase, the elaborative phase, 
and the new-orientation phase. When breastfeeding in the present study was 
experienced as troublesome, the crisis theory was helpful in bringing 
interpretations forward. 
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Method 
Nineteen mothers, who all had expressed their wish to breastfeed their 
newborn, were video-recorded during a consultative meeting with a midwife 
whom they had never met before. Three months later fourteen of these 
mothers were interviewed in depth about their feelings and experiences as 
regards these and other consultations on breastfeeding, as well as about their 
feelings and reactions in a troublesome breastfeeding situation that they had 
experienced. 

The interviews were tape-recorded and transcribed. Interpretations were 
made with a hermeneutical approach. The videotaped material was used for 
stimulated recall and also served as a basis for validation of the 
interpretations. To this end a few sequences were selected and transcribed 
into text to assist in the understanding of the framework and the process 
during the consultative meetings. 

In order to understand how the mothers experienced their situation and 
themselves in case the breastfeeding was troublesome, I first tried to get 
some insight into the mothers’ expectations as regards breastfeeding. 
Therefore, the interpretations of the interviews were compared with the 
content of the informative pamphlets given to patients. The interpretations 
were also related to a historic overview of societal development. 

Results 
The expecting mothers had a wish to breastfeed their babies, influenced by 
the ideas and norms about breastfeeding prevailing in society. They had an 
unspoken conception that if they breastfed their babies they had taken the 
first step towards motherhood in the ‘right’ way. From the mothers’ stories 
the following image emerged: you have to breastfeed your baby to be 
regarded as, or regard yourself as, a ‘real mother’. It is the good mother who 
gives her child what the child wants. It was also indicated that breastfeeding 
was the evidence of being functional as a woman, i.e., having the biological 
requirements for breastfeeding. 

When the mother then encountered a situation that did not answer to her 
expectations of – or her fantasies about – breastfeeding, there were, above 
all, two things that appeared clearly, that is, a feeling of inadequacy and a 
constant questioning of oneself, both internally and externally. If 
breastfeeding did not turn out as expected, the situation could also develop 
into a personal crisis. 

The mothers coped with the situation by pushing aside their wish to 
breastfeed for the benefit of a higher goal, that is, to make sure that the child 
got enough food, so that it did not suffer and that the child survived. This 
showed that the child’s existence is superior to everything else. 
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A suspicion that they did not have enough milk could make the mothers 
tense and anxious.  Behind this anxiety there was a fear about the wellbeing 
of the child, apart from a worry that they did not function in the ‘right’ way 
as mothers. 

If the breastfeeding did not turn out the way the mother had hoped or 
wished for, this affected her self-image, and ‘coming into existence’ as a 
mother was then more difficult. In many ways this was related to her view of 
motherhood, according to which a ‘real’ mother is breastfeeding her child. 

It appeared to be very important that the mother felt that she was 
understood by the midwife, so that what she said made sense and could be 
shared with the midwife. This could lead to a shift in the situation so that the 
mother changed from a rather reserved to a more open position and then 
could begin to look forward. 

The mothers expressed a wish to be more involved and responsible than 
they actually were in the consultative meetings. In addition, to be involved 
and responsible had different meanings depending on where the mother was 
in the process of learning to understand the child. At first the mother wanted 
to be seen and acknowledged in her feelings, whereas at a later stage she 
took part in shaping the caregiving situation in interaction with the midwife. 
One condition for making this transition possible was that the consultative 
meeting at all took place. 

The results also demonstrate that the distribution of roles in the 
consultative meeting was characterised by a responsible and competent 
midwife and a flexible mother who often asked for prepared and complete 
solutions. The midwife took a clear position and wanted to appear as 
knowledgeable and competent. It was, however, a game they played, in the 
sense that the mother expected this from her and encouraged her to give 
ready-made advice and solutions to her problems. 

The mothers described several consultations where the relational meeting 
did not occur, and one could contemplate whether this reflects the culture of 
care. Some mothers described a situation where the mother had the lowest 
position in an existing hierarchy. In such consultative meetings the mothers 
retired into their shells and did not share with the midwife their thoughts 
about the situation or how they perceived or experienced her attempts to 
support them. 

The results also demonstrated that six out of fourteen mothers, who all 
expressed a wish to breastfeed, had more or less stopped breastfeeding 
within three months. The mothers said that they had not consciously decided 
to stop breastfeeding. Rather, some of the mothers had experienced that ‘it 
just happened’, and they were still, several months afterwards, struggling 
with thoughts about what went wrong and with their image of themselves as 
(breastfeeding) mothers. 
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Discussion 
In society there exists a naturalness discourse about breastfeeding (Dahl 
2004), which in many cases contributes to the mothers having high 
expectations as regards breastfeeding and an idea that breastfeeding is 
simple. In actual fact, about one third of breastfeeding mothers experience 
various degrees of problems (AMSAK 2008). Thirty per cent of the children 
also get addition feeding at the maternity ward for some reason or the other 
(Zwedberg, Wickman, Negussie. 2003). The care received at the maternity 
ward is described as mechanical (Dykes 2005, McInnes and Chambers 
2008), and mothers perceive that the staff do not believe in their ability to 
produce milk. Something that could be further discussed is whether it is 
possible for the nursing staff to give the mothers the support that they wish 
to get when breastfeeding feels troublesome. Another issue that needs 
studying is how the midwife can balance the support for the mother with her 
worries about the baby getting enough nourishment. 

Simultaneously, it becomes obvious that the strong norms in society 
concerning breastfeeding make mothers put much pressure on themselves, 
and a problematic breastfeeding situation can trigger a crisis reaction. 
Becoming a parent is often described in terms of a life crisis (Cullberg 1976, 
Erikson 1993, Wickberg & Wang 2001). However, that breastfeeding itself 
can be so important that the mothers get into a pattern of reactions like the 
one demonstrated in other types of crises has not been revealed previously. If 
you problematize this revelation you could say that development always 
takes place in cycles of success and failure. Jansen (1996) claims that we 
continuously find ourselves in one of four existential rooms; satisfaction, 
censorship, confusion, or inspiration. In all theories there is a turning point 
where one can leave the bygones and begin to look to the future. It seems 
that it is exactly on this point that the mothers do not always get the support 
they need. Some of the mothers, who had stopped breastfeeding at the time 
of the interview, were still struggling with their self-images as mothers. 
Often there was confusion between the image of a ‘good mother’ and 
breastfeeding. 

In the consultative meeting focus could be on the attempts to try to 
understand the background against which the mother wants to perform 
certain actions (Nevis 1998, Hostrup 2002). Many times the underlying 
needs are hidden (Latner 1992) even for the mother herself, and by making 
these needs conscious a change of perspective can take place. How the 
mother regards herself can affect her relation to the child (Karl et al. 2006), 
and one may wonder if these questions should not get more attention from 
the society or the healthcare system. 
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Bilaga 1.  Inbjudan till deltagande i studien 

Kunskapsmöte mellan barnmorska och mamma i en 
amningssituation. 
 
Ett forskningsprojekt i syfte att bättre förstå vad som händer i ”mötet” mellan 
mamma och barnmorska, hur vi påverkar och påverkas av varandra. 
 
Det jag vill studera är vad som sker mellan barnmorska och mamma i mötet runt en 
amningskonsultation/information. Hur uppfattade barnmorskan vad som hände i 
mötet och hur uppfattade mamman situationen? 
Uppfattade barnmorskan att hon kunde ge den information som hon ville? Vilket 
ansvar kunde hon ge patienten? Osv. 
Kände sig mamman delaktig? Bekräftad? Vad är det som gör att mamman känner 
sig delaktig och bekräftad? 
 
Som du förstår är jag inte intresserad av vilken typ av råd som ges utan mer hur vi 
når fram till varandra. 
 
För att se nyanser och kroppsspråk i mötet vill jag videofilma själva mötet med en 
fast kamera. (Jag kommer alltså inte själv att närvara i mötet.) Efter själva samtalet 
vill jag intervjua barnmorskan om hur hon upplevde att det var. 
 
Några veckor senare då mamman har fått distans till allting vill jag visa henne 
filmen och be henne berätta om hur hon upplevde situationen. 
 
Du som deltar i forskningsprojektet kan när som helst avbryta ditt deltagande utan 
att det påverkar din vård eller behandling på något sätt. 
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