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Sammanfattning    

 

Forskning har visat att den första tiden efter förlossningen är betydelsefull för att den nyblivna 

mamman skall finna trygghet i moderskapet. Att vårda utifrån ett livsvärldsperspektiv innebär att 

vårdaren utgår från kvinnans egna hälsoresurser och själva vårdandet och vårdrelationen framträder 

då som centrala aspekter för att stödja och stärka. Vårdvetenskapliga studier har visat att tiden på 

BB är den del av mödravårdskedjan där kvinnor är minst nöjda. Syftet med studien är därför att 

beskriva nyblivna mammors upplevelser av dimensioner som hindrar vårdandet på BB. En 

kvalitativ ansats valdes och som vetenskapligt verktyg användes Lundman och Hällgren 

Graneheims modell för kvalitativ innehållsanalys. Data som analyserats är en del av en större 

enkätundersökning som gjordes på en BB-verksamhet på ett sjukhus i västra Sverige. En rad 

dimensioner som hindrar vårdandet gestaltades genom mammornas nedskrivna svar. Dessa 

presenteras under ett tema och fyra kategorier. Det framträdande temat var att inte bli sedd som unik 

mamma ger upphov till lidande i moderskapets början. Resultatet visar att de nyblivna mammorna 

kommer till BB med en önskan om att bli stärkta i den nya rollen som föräldrar och en central 

aspekt är att patientperspektivet inte i tillräcklig omfattning genomsyrar vårdandet. Mammornas 

upplevelser av de hindrande dimensionerna diskuteras utifrån deras grundläggande behov av att 

tillåtas vara patienter och därmed bli omhändertagna samt att få individuellt anpassat stöd. När 

vårdmötet inte präglas av lyhördhet och respekt inför varje mammas unika förutsättningar kan 

vårdandet skapa ett vårdlidande och detta påverkar mamman i den nya livsrollen som mor.   
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INLEDNING 

”Hej! Nu närmar sig förlossningen och mannen och jag velar lite över om vi 

skall åka till xxx eller xxx. Så ni som fött barn ganska nyligen, hur upplevde 

ni sjukhuset? Personalen? Lyhördhet för era önskemål? Stöd på bb? Fick 

partnern stanna över natten? Ja helt enkelt vad var bra, mindre bra, dåligt? 

Skulle ni välja samma sjukhus igen eller byta om det funkar…? Tack för 

hjälpen på förhand!” Cajsa  

 

Citatet kommer från en välbesökt mötesplats på internet och speglar tydligt blivande 

föräldrars behov av att känna trygghet inför den stundande förlossningen och tiden 

därefter. De föräldrar som vi möter i den svenska mödravårdskedjan är pålästa och de 

vill inte lämna någonting åt slumpen. Föräldrarna vet att tiden efter förlossningen kan 

vara sårbar och de är medvetna om att olika sjukhus erbjuder olika typ av vård. För 

föräldraparet kan det enskilda vårdmötet vara avgörande för hur hela BB-vistelsen 

upplevs. BB-vården är den del i mödravårdskedjan där föräldraparen är minst nöjda 

med vården och det är av stor vikt att belysa vad som hindrar att god vård ges. Vi 

hoppas att denna studie skall ligga till grund för ett fortsatt förbättringsarbete inom BB-

vården och på så sätt bidra till att Cajsa utan tvekan skulle välja samma sjukhus igen. 

 

 

BAKGRUND 

Vård vid barnafödande 

Vård vid barnafödande har genomgått en stor medicinsk och social omvandling de 

senaste femtio åren. I denna uppsats diskuteras begreppet barnafödande utifrån Berg och 

Lundgrens (2010) definition som innebär tiden och övergångsprocessen under graviditet 

och förlossning samt tiden strax därefter. Under 1950-talet utvecklades den 

sjukhusbaserade förlossnings- och eftervården och det ansågs då normalt att mor och 

barn skulle vårdas inneliggande efter förlossningen (Waldenström, 2007). 

Socialstyrelsen utgav år 1960 tydliga kriterier för vad barnbördsvården (BB-vården) 

skulle bestå av. Dessa kriterier inbegrep att amningen skulle etableras, barnet skulle på 

ett tillfredsställande sätt öka i vikt och modern skulle såväl lära sig ta hand om barnet 

som att få möjlighet att vila ut. En normalförlöst kvinna med ett friskt barn 

rekommenderades stanna på sjukhus under drygt en veckas tid och på den tiden var 

tillvaron för modern styrd av tider och strikta rutiner. Modern och barnet separerades 

såväl dag- som nattetid och barnafadern betraktades som en besökare och förväntades 

inte sköta det nyfödda barnet (Rudman & Waldenström, 2007). Själva amningen ingick 

i spädbarnsmedicinen som ett uppfödningssätt och näringsinnehållet var centralt. Detta 

sätt att se på amning innebar disciplin, regler och schemalagd amning och kvinnan 

uppmanades att amma sitt barn på bestämda tider samt nattetid ge bröstmjölksersättning 

(Jundell, 1927).  
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Vård efter förlossning har de senaste trettio åren karaktäriserats av allt kortare vårdtider 

och detta har sin orsak i flera faktorer. Under det sena 1980-talet introducerades allt mer 

så kallade tidiga hemgångar vilket definierades som vårdtid kortare än tre dygn. Denna 

förändring sågs som ett led i att normalisera barnafödandet och den nyblivna familjen 

skulle enbart vara kvar på sjukhus när det var medicinskt motiverat (Waldenström, 

2007). Vidare anser Waldenström (2007) att denna utveckling skedde redan innan 

sjukvårdens sparkrav påskyndade de allt kortare vårdtiderna. Enligt Socialstyrelsen 

(2012) stannade år 2010 74 % av alla vaginalförlösta kvinnor högst två dygn på sjukhus 

och de som genomgått ett kejsarsnitt eftervårdades cirka tre dygn. Det finns idag ingen 

entydig evidens för att varken kort eller lång vårdtid skulle vara bättre för den generella 

populationen av nyförlösta kvinnor, men den ekonomiska aspekten är betydande när 

vården efter förlossning planeras. Enligt Ellberg (2008) kan kort vårdtid främja 

föräldrars autonomi och delaktighet, men det kan också betraktas som en utmaning för 

hälso- och sjukvården att utveckla vården så att familjens behov av stöd verkligen 

tillfredsställs.  Hildingsson (2007) påpekar att vården bör baseras på den nyblivna 

familjens behov i större utsträckning än vad den gör idag. Hildingsson och Thomas 

(2007) visar i deras studie att kvinnorna själva önskar påverka vårdtiden och det 

uttrycks en önskan om att amningen skall vara etablerad innan hemgången sker.   

 

Nyförlösta par erbjuds idag olika alternativ av eftervård. Vården kan se olika ut i olika 

delar av Sverige, men i de flesta regioner erbjuds vård på BB-vårdavdelning i de fall då 

medicinska eller psykosociala omvårdnadsåtgärder föreligger. En normalförlöst kvinna 

med ett friskt barn erbjuds vård på ett så kallat patienthotell där barnmorskans 

kompetens finns tillgänglig. Vårdformen bygger på att den nya familjen klarar sig själv 

och aktivt söker hjälp (Rudman & Waldenström, 2007). Utvecklingen av de allt kortare 

vårdtiderna har gjort att dagens BB-vård ställer högre krav på föräldrarnas egen förmåga 

att ta hand om sitt nyfödda barn. Praktiska moment som mammorna tidigare tränade på 

förväntas nu föräldrarna klara av självständigt. Vidare karaktäriseras vården av ett stort 

och intensivt informationsgivande från vårdgivaren till de nyblivna föräldrarna 

(Hildingson & Sandin-Bojö, 2010; Rudman & Waldenström, 2007). 

 

Riktlinjer och rekommendationer kring BB-vård och amning 

 

Socialstyrelsen ger inte längre någon tydlig rekommendation kring hur BB-vården ska 

bedrivas och det finns således inget tydligt ändamål med verksamheten idag 

(Waldenström, 2007). Rudman och Waldenström (2007) argumenterar för en förändring 

då detta är väsentligt ur flera perspektiv. Patienterna bör få realistiska förväntningar på 

vården de tar del av och vårdarna behöver kunskap kring vad vårdandet skall innefatta. 

BB-vården styrs liksom all annan sjukvård av hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och 

vården skall därmed vara av god kvalitet och tillgodose patientens behov av trygghet 

(SFS 1982:763). Socialstyrelsens Kompetensbeskrivning för legitimerad barnmorska 

tydliggör barnmorskans professionella roll och kompetens och har som mål att bidra till 

en säker och god vård. Utöver en helhetssyn och ett etiskt förhållningssätt beskrivs olika 

kompetensområden och delkompetenser som ingår. Barnmorskan som arbetar med 

vården efter förlossningen skall ha kunskap om det friska och det sjuka nyfödda barnet 
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och hon skall ha förmåga att identifiera och bedöma amningskomplikationer samt kunna 

ge stöd och råd vid amning. Dessutom beskrivs vikten av att i dialog kunna ge 

samtalsstöd efter förlossning och identifiera individer med särskilda behov av vård och 

stöd (Socialstyrelsen, 2006). 

 

BB-vården regleras av ett antal dokument som syftar till att skydda och stödja amningen 

under barnets första tid (Weimers, Gustafsson & Gustafsson, 2008). Dessa dokument 

har uppkommit för att främja att spädbarn ammas och inte ges bröstmjölksersättning 

utan att medicinska indikationer föreligger. Rekommendationen från World Health 

Organisation (WHO) lyder idag: ”Barn bör ammas helt i sex månader och därefter 

introduceras annan mat med amningen som skydd. Delvis amning rekommenderas upp 

till två år eller så länge mor och barn vill” (WHO, 2002, s.5).  

 

Innocentideklarationen kom ut år 1990 med målsättning att främja, stödja och skydda 

amningen. Deklarationen innebar att varje land skulle tillsätta en central 

amningssamordnande grupp som skulle arbeta för att alla BB-avdelningar följde de 

allmänna riktlinjerna. Tydliga riktlinjer togs fram av WHO och Unicef och dessa går 

under namnet ”Tio steg för en lyckad amning”. Gruppens ansvarsområde inbegrep även 

att den internationella koden om marknadsföring av bröstmjölksersättning följdes samt 

att värna om kvinnors rätt till amning på arbetet (Folkhälsoinstitutet, 2003).  

  

WHO och Unicef initierade också det så kallade Baby Friendly Hospitals Initiative 

(BFHD) på 1990-talet. Syftet var att vända den nedåtgående amningstrenden och genom 

detta initiativ uppnåddes betydande förbättringar avseende amningsfrekvens och 

amningspraxis (EU Project on Promotion of Breastfeeding in Europe, 2008). Sjukhusen 

som erhöll titeln uppfyllde då strikta kriterier i deras arbete för att främja amning bland 

mödrarna. Så småningom tog Folkhälsoinstitutet över ansvaret för amningsfrågor i 

Sverige och målet var att åstadkomma en amningsvänlig vårdkedja som inbegrep såväl 

mödravården, BB-vården som barnhälsovården. Sedan år 2006 finns inte längre någon 

aktiv certifiering, istället verkar varje sjukhus självständigt för att främja amningen 

(Weimers, Gustafsson & Gustafsson, 2008).  

 

Trots internationella rekommendationer kring amning och kunskapen om amningens 

många fördelar har amningsfrekvensen de senaste åren varit nedåtgående. Färre mödrar 

har under de fem senaste åren valt att enbart amma sina barn och allt fler väljer att 

delvis amma, det vill säga ge modersmjölksersättning och amma (Socialstyrelsen, 

2011). För att förstå motiven till detta bedrivs det sedan flera år tillbaka 

vårdvetenskaplig forskning och några av de studier som publicerats har bland annat 

fokuserat på mammans upplevelse av amning (Nelson, 2006), amningssvårigheter 

(Palmér, Carlsson, Mollberg & Nyström, 2012) samt betydelsen av den vårdande miljön 

(Ekström, 2005).  

 

Att bli föräldrar 

För många kvinnor är moderskapet en av de största händelserna i livet. Det ses såväl 

som en livshändelse som en utvecklingshändelse. Ur ett biologiskt perspektiv innebär 
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moderskapet en tydlig psykisk och fysisk förändring som medför stora sociala 

förändringar. Den blivande modern beskrivs befinna sig i ett särskilt 

medvetandetillstånd, ”primär moderomsorg” (Winnicott, 1965, refererat i Berg &  

Lundgren, 2010) under tiden hon är gravid, genomgår förlossning och de första 

veckorna efter förlossningen. Tillståndet utvecklas med tiden och är väsentligt för att 

kvinnan ska kunna identifiera sig med barnet och därmed kunna möta dess unika behov. 

Det är av största vikt att upplevelsen i samband med graviditet, förlossning och 

nyföddhetstid blir så positiv som möjligt. När barnet är fött blir moderskapet konkret 

och hon lär sig vårda barnet genom att vara nära och lära känna barnet. Ett sätt att lära 

sig vårda barnet kan vara genom att imitera och följa ”experters” handlingar och råd 

(Berg & Premberg, 2010). En studie av Fredriksson, Högberg och Lundman (2003) 

belyser att de nyblivna föräldrarna önskade att personalen skulle ta ett visst ansvar för 

familjen den första tiden efter förlossningen för att de inte skulle känna sig helt 

ensamma. Nelson (2003) gjorde en metasyntes kring vad det innebär att gå in i 

moderskapet och fann flera betydande aspekter för vårdandet. Förstagångsmamman 

befinner sig efter förlossningen i en känslig period eftersom hon då utvecklas till att bli 

mor. Den så kallade transitionen, perioden då kvinnan går in i modersrollen, erfars inte 

lika av alla mödrar men tiden efter förlossningen präglades för många mammor av 

osäkerhet, rädsla och emotionell labilitet. Att arbeta på BB kräver därför lyhördhet inför 

att en del mammor känner sig väldigt osäkra på sina förmågor att ta hand om det 

nyfödda barnet. Följaktligen måste vårdarna som möter mammorna vara stöttande, 

uppmuntrande och guidande för att de ska lämna sjukhuset som trygga och stärkta 

mammor som känner tillit till sig själva (Nelson, 2003).   

 

Fadersrollen har de senaste årtiondena förändrats. Från att på sjuttiotalet ansetts som 

besökare när de besökte mor och barn anses det idag som självklart att partnern är med 

under barnets födelse. I dagens BB-vård blir de på allt fler sjukhus erbjudna att stanna 

över natten tillsammans med mamman och den nya familjemedlemmen men alla 

sjukhus erbjuder fortfarande inte detta fullt ut. Pappan behöver stöd för att finna sin nya 

livsroll eftersom det är en utmaning för mannen att hitta sin plats i det nya 

föräldraskapet (Berg & Premberg, 2010). Hildingsson, Thomas, Engstöm Olofsson och 

Nystedt (2009) beskriver att papporna fortfarande inte får det utrymme på BB som de 

önskar. Pappan förväntas ta en allt större roll efter förlossningen men det finns evidens 

för att vårdrutiner försvårar för honom att knyta an till det nyfödda barnet. De Montigny 

och Lacharité (2004) visar i sin studie att vårdrutiner och vårdarens sätt att behandla 

honom kan hindra hans interaktion med barnet. Premberg, Carlsson, Hellström och 

Berg (2010) beskriver processen att bli far som ett steg in i det okända och det upplevs 

som en stor livsförändring. Innan födseln kan barnet uppfattas som något odefinierbart 

som tillhör framtiden men när barnet föds och kan bli sett och känt på upplever mannen 

sig som far. Detta är en process som tar tid.  

 

Föräldrars upplevelse av BB-vården 

Tiden på BB har i utvärderingar visat sig vara den del av mödravårdskedjan där kvinnor 

är minst nöjda. Den svenska rikstäckande undersökningen om Kvinnors Upplevelse av 

Barnafödande (KUB) visade att en av fyra kvinnor inte var nöjda med delar av 
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eftervården. Områden som togs upp var information, emotionellt stöd och bristande 

kompetens (Rudman & Waldenström 2007). Vårdvetenskapliga studier har gjorts för att 

tydliggöra de olika delarna i missnöjet (Hildingsson, 2007; Rudman & Walderström, 

2007). En av de mest betydande aspekterna som belystes var vårdarens sätt att bemöta 

det nyblivna föräldraparet (Hildingsson, 2007). Andra studier som undersökt kvinnans 

tillfredsställelse med graviditet och födelse visar på starka samband mellan deras 

nöjdhet och delaktighet i besluten, upplevelse av vården och stödet de fick från 

barnmorskan (Hodnett, 2002; Hodnett, Gates, Hofmeyr & Sakala, 2005). 

 

Information, kommunikation (Hodnett, 2002), att känna kontinuitet bland personalen 

(Hodnett, 2000) och betydelsen av miljön (Hodnett, Downe, Edwards & Walsh, 2005) 

var faktorer som i stor utsträckning hade inverkan på kvinnans upplevelse. Hildingsson 

och Thomas (2007) undersökte kvinnors upplevelse av BB-vård och deras studie 

betonade vikten av stöd för hela familjen. Dessutom var barnmorskans personliga 

egenskaper av stor betydelse. Egenskaper som lyftes fram var vänlighet, respektfullhet 

och att ha ett stödjande förhållningssätt. Ellberg, Högberg och Lindh (2008) fann i deras 

studie att föräldrarnas känslomässiga bindning till varandra inte alltid stöttades av 

personalen.  Föräldrarna såg sig själva som en enhet även om de ville bli sedda som 

enskilda individer. Personalens sätt att vårda gjorde dem besvikna då pappan 

behandlades som en besökare och inte som en likvärdig förälder till deras gemensamma 

barn. Hildingsson et al. (2009) visar att pappor som erbjuds stanna kvar över natten är 

mer nöjda än de som inte får stanna. Dock uppger de att de var missnöjda med 

informationsgivning, kontroll av mor och barn och praktiska råd kring barnskötseln. 

 

Att vårda utifrån ett livsvärldsperspektiv  

Enligt Dahlberg och Segesten (2010) karaktäriseras den vårdvetenskapliga ansatsen av 

att patientperspektivet utgör kärnan för vårdandet. Patienterna betraktas följaktligen som 

experter då de är mest kunniga på den egna kroppen. Vårdaren besitter professionell 

kunskap och denna skall användas för att stärka patientens egna hälsoresurser. 

Författarna beskriver vårdandet som: ”Vårdandets essentiella idé och syfte är att stödja 

och stärka människors hälsoprocesser, och patientperspektivet är ett redskap med vars 

hjälp syftet kan uppnås. Det är denna syn på vårdandet som vårdvetenskapen 

förespråkar” (s.104).  

 

Inom vårdvetenskapen är begreppet ”patient” inte helt oproblematiskt. Begreppet 

patient härstammar från ”den lidande” eller ”den som tåligt föredrar och uthärdar 

lidandet” (Eriksson, 1994, s 100). För många har innebörden av ordet patient blivit 

synonym med någon som passivt tar emot vård (Dahlberg & Segesten, 2010). 

Författarna beskriver en rad begrepp som används inom olika sociala verksamheter men 

beskriver utifrån deras teori om vårdandet patienten som ”den person som av hälsoskäl 

väljer att söka vård” (s.106). Inom barnafödandet har patientbegreppet varit 

omdiskuterat då det friska i att genomgå graviditet och förlossning betonats i större 

utsträckning än vad begreppet patient anses medge. Följaktligen används begrepp som 

är kontextspecifika och inom barnafödandet kan orden kvinnor, blivande föräldrar och 

patienter användas synonymt. Vidare utvecklas resonemanget om patientperspektivet 
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och livsvärlden tas upp som en betydande aspekt för att förstå den vårdvetenskapliga 

teorin. Begreppet livsvärld kan förstås som ”världen som den erfars” (Dalhberg & 

Segesten, 2010, s 128). Berg (2010) beskriver livsvärldsperspektivet som grunden i 

vårdandet och detta innebär att den gravida eller födande kvinnan skall ses utifrån 

hennes egna perspektiv.  

 

Vårdrelationens betydelse för barnafödande 

Det centrala i vårdandet är relationen mellan patient och vårdare eftersom det är i det 

mellanmänskliga mötet som människan utvecklas. En relation där människan tillåts 

växa beskrivs som en vårdande relation och denna är nödvändig för att inte vårdandet 

skall förminskas till att enbart bli arbetsuppgifter som utförs (Wiklund, 2003). Berg och 

Lundgren (2010) beskriver vårdrelationen som central för att vårdandet på bästa sätt 

skall lyfta fram kvinnans inneboende resurser. Wiklund (2003) menar att en vårdrelation 

alltid skall sträva efter att värna om patientens värdighet och det är viktigt att bära med 

sig att en vårdrelation alltid är asymmetrisk. I och med att vårdaren har en profession 

och därtill kunskap besitter han eller hon alltid en maktposition. Som vårdare måste 

maktförhållandet reflekteras kring och makten bör användas för att främja patientens 

bästa. I en vårdande relation krävs en ömsesidighet från såväl vårdare som patient 

(Dahlberg & Segesten, 2010; Wiklund, 2003).  

 

Kasén (2012) beskriver den vårdande och den icke vårdande relationen. En vårdrelation 

blir en vårdande relation när vårdaren bevakar människans värdighet. Patienterna i 

Kaséns studie beskriver hur de, trots att de upplevde ett lidande, kunde känna 

välbefinnande på grund av att vårdaren förmedlade en villighet och lust att hjälpa. En 

icke vårdande relation beskrivs som en upplevelse av ensamhet och övergivenhet. 

Vårdaren koncentrerar sig då enbart på de medicinska uppgifterna och patienten känner 

sig som ett objekt. Patientens värdighet kränks och ett vårdlidande erfars. 

 

Inom barnafödande har flera studier undersökt betydelsen av vårdrelationen mellan 

barnmorskan och kvinnan (Kirkham, 2000; Lundgren & Berg, 2007). När meningsfulla 

relationer är möjliga upplever barnmorskan sitt arbete som tillfredsställande (Hunter, 

2006) och de känner att de kan utföra äkta omsorg (Berg, 2005). Kvinnorna i sin tur kan 

genom relationen till barnmorskan uppleva stöd på vägen till moderskapet. Hodnett 

(2002) har i en översiktsstudie visat att barnmorskans relation till kvinnan och stödet 

som kvinnan fick från barnmorskan var överlägsen alla andra faktorerna som kunde 

påverka upplevelsen. Smärta, smärtlindring och medicinska interventioner påverkade 

inte upplevelsen lika självklart som barnmorskans attityd och beteende gjorde.  

 

McInnes och Chambers (2008) har sammanställt de senaste årens forskningsartiklar 

som berör mammors och sjukvårdspersonals erfarenheter och uppfattningar om amning 

och stöd. Centralt för mammorna var att bygga upp en bra relation med vårdaren och 

författarna framhäver att den stärkande relationen kan vara grunden på vilken vården 

efter förlossning vilar på. Vårdaren som upplevdes stödjande vid amningen tillgavs en 

rad egenskaper såsom att vara icke-dömande, uppmuntrande, sympatisk, lugnande, 

tålmodig och förstående. Den hjälpsamma vårdaren berömde mamman och byggde upp 
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hennes självförtroende, oberoende om hon lyckades med amningen eller inte, medan 

den icke professionella vårdaren beskrevs som dömande, likgiltig och till och med 

diktatorisk. Dessa beskrevs som att de inte ingav någon tilltro till moderns förmåga att 

amma framgångsrikt.  

 

Upplevelsen av att kämpa med svåra amningssvårigheter beskriver Palmér et al. (2012) 

som en existentiell vilsenhet i moderskapet. Svårigheter med amningen försvagade 

kvinnans bild av sig själv som mor och ledde till en känsla av misslyckande och skuld. 

Att inte känna sig behövt och inte känna sig som en tillräckligt god mamma kunde leda 

till ambivalens gentemot barnet. Författarna beskriver hur kvinnan blir stärkt genom att 

kunna dela sina känslor med någon annan, med partnern eller/och med vårdaren. Att 

dela innebär i detta sammanhang att bli sedd som unik mor och inte bli förminskad till 

någon som enbart producerar mjölk till barnet. Kvinnan känner sig då inte dömd på 

grund av sina amningssvårigheter. Genom att vårdaren förmedlar att hon litar på 

mammans förmåga att hantera de uppkomna amningssvårigheterna stärks kvinnan i den 

egna förmågan. Kvinnan försöker balansera mellan barnets och egna behov, samtidigt 

som hon känner krav på att amma från andra i hennes omgivning.  

 

Vårdlidande inom barnafödande 

Bondas (2000) beskriver familjen som en dynamisk helhet och betonar att ”man inte 

kan känna familjen som helhet bara genom en av dess medlemmar i vårdandets värld” 

(s.79). Det är viktigt att vårdaren tar sig tid att förstå hela familjens behov och tankar. 

Att vårda en nyförlöst kvinna, hennes partner och deras gemensamma barn kräver stor 

lyhördhet och känslighet från vårdarens sida för att inte ett vårdlidande skall uppstå.  

 

Erikson (1994) beskriver vårdlidandet som det lidande som patienten upplever och som 

orsakas av vården eller konsekvenserna av att den uteblir. Det finns olika typer av 

vårdlidande och dessa kan kategoriseras i följande; kränkning av patientens värdighet, 

utebliven vård, fördömelse och straff och maktutövning. Erikson skriver att ”kränkning 

av patientens värdighet och hennes värde som människa utgör den vanligast 

förekommande formen av vårdlidande, och alla övriga former kan egentligen föras 

tillbaka till denna” (1994, s. 87). När patientens värdighet kränks blir hon eller han 

fråntagen möjligheten att helt och fullt vara människa. Därigenom minskas dennes 

möjligheter att använda sig av sina innersta hälsoresurser. Att kränka någons värdighet 

kan ske genom såväl direkta som indirekta handlingar; exempelvis genom att inte se 

henne, strunta i att skydda hennes integritet eller inte ge individuellt anpassad vård. Att 

kränka patienten kan också ske genom att behandla henne nonchalant eller att inte ge 

värdig vård och detta kan ses som ett sätt att bestraffa patienten. Utebliven vård skall 

alltid ses som en kränkning av människans värdighet och ett sätt att utöva makt över 

någon som befinner sig i underläge. Den uteblivna vården kan bero på såväl en 

bristande förmåga att se och bedöma de individuella behoven som att den vårdande 

dimensionen fattas. Den tredje kategorin som Erikson beskriver är maktutövning. 

Genom att vårdaren utövar sin makt kan ett lidande för patienten skapas. Negativ 

maktutövning förekommer i vården och maktutövningen kan ske på olika sätt och i 

olika grader. Ett sätt kan vara att rutiner som egentligen inte främjar patienternas bästa 
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behålls. Det kan också handla om att patienten tvingas till saker hon egentligen inte vill 

eller orkar med eller att hon inte tas på allvar. Detta kan leda till att patienten fråntas sin 

rätt att vara patient (Erikson, 1994).  

 

Enligt Bondas (2000) bör BB-vårdens mål vara att lindra och förebygga lidande. Genom 

att kvinnan upplever att hjälpen finns tillgänglig och att hon kan dela den nya 

livssituationen med någon lindras lidandet. Bondas beskriver hur fadern kan uppleva 

lidande under och efter förlossningen genom att sakna en naturlig plats i vårdkedjan. 

Liksom kvinnan kan han också ha behov av att bli vårdad, särskilt efter en traumatisk 

förlossning där han separerades från kvinnan och oron för henne och barnet kan finnas 

kvar. Liksom Erikson (1994) visar Bondas hur vårdlidande uppkommer genom 

maktmissbruk, kränkning och utebliven vård. Utöver dessa nämner hon brutalt 

bemötande, försummelse och objektifiering. Dessa former av vårdlidande uppstår när 

caritasmotivet, det goda vårdandet, inte längre prioriteras i vården. Eriksson (2001) 

beskriver hur caritasmotivet utgör kärnan i vårdvetenskapen därmed betraktas det som 

ett grundmotiv för vårdandet. Vidare är caritas ett uttryck för mellanmänsklig kärlek 

och det karaktäriseras av att man som vårdare har ett medmänskligt ansvar för den 

andre.  

 

 

PROBLEMFORMULERING 

Forskning har visat att graviditet, förlossning och tiden efter förlossning är känsliga 

perioder för blivande och nyblivna föräldrar. Att hålla sitt nyfödda barn i famnen efter 

förlossningen blir för många ett av de viktigaste ögonblicken i livet. Den första tiden 

efter födseln är betydelsefull för att den nya familjen skall skapa känslomässiga band. I 

dagens samhälle saknar många nyblivna mammor och pappor kunskap kring det 

nyfödda barnets behov, och studier har visat att behovet av stöd under BB-tiden är av 

stor betydelse för föräldraparets känsla av trygghet. De är beroende av personalens 

kompetens och engagemang för att finna tryggheten i den nya livssituationen. En viktig 

del under den första tiden är att amningen etableras. För de kvinnor som lyckas med 

amningen upplevs detta som en bekräftelse av modersrollen, men för de kvinnor där 

amningen inte fungerar tillfredsställande kan detta istället upplevas som ett personligt 

misslyckande. Stödet och bemötandet från personalen kan vara avgörande för hur 

mamman upplever sig själv i den nya rollen och hur hon knyter an till det nyfödda 

barnet. Detta är aspekter som påverkar känslan av trygghet när det är dags att lämna 

sjukhuset. Vårdvetenskapliga studier visar att många av de nyblivna föräldrarna är 

missnöjda med vården de fick ta del av under BB-tiden. För att vårdandet skall kunna 

utvecklas är det betydelsefullt att förstå hur de hindrande dimensionerna av vårdandet 

upplevs.   

 

SYFTE 

Syftet med studien är att beskriva nyblivna mammors upplevelser av dimensioner som 

hindrar vårdandet på BB.  
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METOD 

Ansats  
Då studiens syfte är att beskriva de nyblivna mammornas upplevelser av dimensioner 

som hindrar vårdandet på BB har en kvalitativ innehållsanalys använts som 

vetenskapligt verktyg. Metoden är lämplig då syftet är att beskriva en upplevelse såsom 

den erfars av människan (Lundman & Hällgren Graneheim, 2008).  

 

Datainsamling 

Nyförlösta mammor som födde barn på ett sjukhus i västra Sverige fick under år 2011 

möjlighet att besvara en enkätundersökning som ett led i klinikens förbättringsarbete. 

Frågorna inbegrep hela mödravårdskedjan och vi fick möjligheten att ta del av de 

fritextfrågor och svar som berörde BB-vården. Företaget QuickSearch bistod med den 

webbaserade enkäten och företaget erbjuder liknande tjänster till flera av landets 

kvinnokliniker. Syftet med enkäten är att möjliggöra en fortlöpande uppföljning av 

vårdinsatser och därmed säkerhetsställa god vårdkvalitet. Företaget ombesörjer och tar 

ansvar för själva enkätundersökningen samt analys och utvärdering av alla 

standardiserade frågor. Fritextfrågorna analyseras inte av QuickSearch 

 

Enkäten bestod av olika delar och ett stort antal frågor. Utifrån hur kvinnorna svarade 

fick vissa möjligheten att skriva i fritext. Kliniken valde själva vilka som skulle få en 

följdfråga i fritext efter att de besvarat ett påstående. Under år 2011 var det de 

respondenterna som fyllde i svarsalternativen mindre nöjd, missnöjd, mindre bra och 

dåligt som fick följdfrågor där de ombads beskriva sina erfarenheter.  

 

Efter att ha fått ett godkännande från berörda chefer på kliniken kunde vi ta del av 

materialet (se bilaga). Datainsamlingen som ligger till grund för denna uppsats är de 

fritextfrågor där föräldrarna kunnat uttrycka sina erfarenheter kring bemötande, vård 

och amningsstöd på BB. Då enkäten redan var besvarad när vi fick tillgång till data hade 

vi ingen möjlighet att påverka vilka frågor kvinnorna fick besvara. Fråga 12 erbjöds alla 

som fyllde i enkäten besvara. Frågorna som ligger till grund för följande dataanalys är: 

 

 1: Beskriv gärna i fri text vad Du anser är bra och vad som kan bli bättre med 

bemötandet på BB  

 2: Beskriv gärna vad du tycker har fungerat bra och vad som skulle kunna bli 

bättre med vården på BB 

 3: Vill du precisera vad i amningsinformationen/ amningsstödet Du anser är bra 

och vad som kan bli bättre 

 12: Vi tar gärna del av dina åsikter. Vänligen skriv dem här: 

 

Dessa svar har resulterat i drygt 50 sidor textmaterial (sammanlagt drygt 400 

kommentarer) där mammorna själva beskrivit sina synpunkter. Det var ungefär en 

tiondel av mammorna som av olika anledningar inte var nöjda med vården på BB.  

Författarna har tagit del av all data som berör BB-vården men utifrån syftet har 
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datainsamlingen avgränsats till att enbart fokusera på de avsnitt som berör dimensioner 

som hindrar vårdandet på BB-vårdavdelning och BB-egenvårdsavdelning (BB-EVA / 

BB-hotell). Frågor och svar som handlade om BB-öppenvård, amningsmottagning och 

barnläkarundersökningen uteslöts.  

 

Kontext 

Under hösten år 2011 byggdes klinikens hotellverksamhet om och i samband med detta 

ändrades namnet BB-EVA till BB-hotell. Följaktligen har en del av de kvinnor som 

besvarat enkäten vårdats på BB-EVA och en del på BB-hotell. Vårdformen bygger 

fortfarande på egenvård, men vissa logistiska förändringar har skett. En betydande 

förändring i samband med det nya BB-hotellet är att partnern alltid erbjuds att stanna 

över natten. Det var 41% (483 kvinnor) som vårdades på BB-vårdavdelning och 53% 

(616 kvinnor) som vårdades på BB-EVA/ BB-hotell.  

 

Deltagare 

Samtliga mammor som födde barn på sjukhuset under år 2011 skulle erbjudas besvara 

enkätundersökningen. Under år 2011 förlöstes 2635 kvinnor och det föddes 2669 barn. 

Inklusionskriterier för att besvara enkäten var att de skulle vara förlösta på kliniken och 

ha tillgång till en e-postadress. Enkäten fanns bara att fylla i på svenska. Alla föräldrar 

som erbjöds besvara undersökningen ombads att ange en e-postadress per föräldrapar 

vid utskrivning från BB. Det fanns en dator på BB-enheten varifrån föräldrarna fick 

skriva ner sin e-postadress för att få en enkätundersökning skickad elektroniskt. De som 

valde att lämna sin e-postadress fick två veckor senare enkäten skickad till adressen. 

Frågorna är ställda på sådant sätt så att det poneras att de besvaras av kvinnan. Om 

enkäten inte var besvarad två veckor efter att det första utskicket gjordes, skickades en 

påminnelse automatiskt från företaget som ombesörjde undersökningen. Efter två 

veckor skickades ytterligare en påminnelse. Det var 1710 personer som lämnade sin e-

postadress och fick enkäten skickad till sig (65%). Antal mottagare som valde att börja 

fylla i enkäten var 1273 personer och av dessa valde 1219 personer att fullföljde den. 

Detta innebär att 46% av de kvinnor som förlöstes på det berörda sjukhuset besvarade 

enkäten. Av dessa drygt 1200 kvinnor var det cirka en tiondel (120 kvinnor) som 

uttryckte någon form av missnöje med vården de fick på BB.   

 

Dataanalys 

Data analyserades utifrån Lundman och Hällgren Graneheims modell för kvalitativ 

innehållsanalys (2008). För att kunna förstå analysprocessen är några begrepp centrala; 

analysenhet, domän, meningsenhet, kondensering, abstraktion, kod, kategori och tema. 

Studiens analysenhet består av enkätundersökningens samtliga svar från del 1, 2, 3 och 

12. Detta textmaterial utgör vår analysenhet och det lästes flera gånger noggrant igenom 

för att bägge författarna skulle ta del av dess innehåll. Då materialet var omfattande (ca 

50 sidor text och sammanlagt 400 kommentarer) uppkom flera domäner. En domän är 

delar av texten som handlar om ett specifikt område och den möjliggör att materialet 

sorteras utan att tolkas allt för mycket.  
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En meningsenhet är en meningsbärande del av texten, och eftersom vårt datamaterial 

består av ett stort antal synpunkter så blev dessa underlag för den fortsatta analysen. I de 

fall då meningsenheterna innehöll flera betydelser delades dessa upp i flera enheter. 

Under analysprocessen delades textmaterialet på grund av dess omfattning upp mellan 

författarna och texten kondenserades. Vid kondenseringen kortades texten samtidigt 

som det centrala innehållet bevarades. Den kondenserade texten abstraherades därefter 

och erhöll olika koder. Under nästa steg i analysprocessen bearbetades alla koder och de 

som hade liknande innehåll sammanfördes till underkategorier och kategorier. Efter 

analys och jämförelse av underkategoriernas innehåll synliggjordes tydliga 

beröringspunkter och vi valde att lägga ihop dessa så att de slutligen bildade fyra 

kategorier. Vidare framträdde så småningom ett tema som hade sin grund i 

kategoriernas underliggande budskap. Under analysprocessen återgick vi flera gånger 

till ursprungstexten för att testa de olika meningsenheterna mot olika kategorier. I 

följande tabell visas två exempel ur analysprocessen.  

 

Tabell 1: Exempel ur analysprocessen 

 

Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Kategori Tema 

”BB-Eva är inget 

bra. ALLA 

mammor, även 

omföderskor, 

behöver mer 

tillgång till 

personalen. Man 

känner sig väldigt 

utlämnad, även jag 

som födde mitt 

tredje barn” 1.63 

BB-Eva är inget 

bra. Alla behöver 

mer tillgång till 

personalen. Man 

känner sig 

utelämnad.  

Behov av 

stöd för att 

inte känna 

sig 

utelämnad 

Att känna sig 

utlämnad i det 

nya 

moderskapet   

 

 

 

 

 

 

 

 

Att inte bli sedd 

som unik 

mamma ger 

upphov till 

lidande i 

moderskapets 

början  

 

”Det var ett väldigt 

fokus på amning 

och man tog ingen 

hänsyn till mig som 

person. Jag 

tvingades amma 

inför personal som 

stod och drog mig i 

brösten och höll på 

bara för att barnet 

inte fick ordentligt 

tag, kände mig 

kränkt och mycket 

illa till mods....”1.93 

Fokus på amning 

och ingen hänsyn 

till mig som 

person. Jag 

tvingades amma 

inför personal 

som drog mig i 

brösten för att 

barnet inte fick 

tag, kände mig 

kränkt och illa 

till mods.  

Personalens 

handgripliga 

hjälp vid 

amning 

upplevs 

kränkande 

Att förlora 

tilliten till den 

egna kroppen 

på grund av 

bristande 

amningsstöd 
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Etiska överväganden 

Tillstånd för att ta del av datamaterialet hämtades från verksamhetsansvarig chef på 

kliniken. De respondenter som besvarat enkäten har i och med att de valt att fylla i 

enkäten indirekt gett samtycke till att svaren analyseras. Allt datamaterial var 

avidentifierat när vi fick tillgång till detta och företaget QuickSearch garanterar att data 

hanteras anonymt. Tillstånd från den regionala etikprövningsnämnden har ej sökts då 

denna uppsats endast är på magisternivå.  

 

RESULTAT 

Resultatet presenteras under följande avsnitt och beskrivs utifrån ett tema och fyra 

kategorier.  

 

Tabell 2:  

 

Kategori  Tema 

Att känna sig utlämnad i det nya 

moderskapet   

 

 

 Att inte bli sedd som unik mamma ger 

upphov till lidande i moderskapets början  

 

 

 

Förlust av det gemensamma föräldraskapet  

Bristande tillit till personalens kompetens 

skapar otrygghet 

Att förlora tilliten till den egna kroppen på 

grund av bristande lyhördhet vid 

amningsstöd 

 

 

Att inte bli sedd som unik mamma ger upphov till lidande i 

moderskapets början 

Resultatet visar att de nyblivna mammorna kommer till BB med en önskan om att bli 

stärkta i den nya rollen som förälder. En rad aspekter i vårdandet och vårdmiljön hindrar 

dem från att stärkas av mötet med vårdaren. Det individuella vårdandet saknas och 

bemötandet kantas av känslor av att bli kränkt. I sådana situationer framträder inte den 

vårdande relationen, och att inte bli sedd som unik mamma ger istället upphov till 

lidande i moderskapets början. Mammorna uttrycker en önskan om att bli vårdade även 

när förlossningen varit helt normal och avsaknaden av denna vårdande dimension gör 

istället att de känner sig övergivna och vilsna i det nya moderskapet. När organisationen 

inte låter partnern ta en självklar roll i det gemensamma föräldraskapet präglas vistelsen 

av känslor av övergivenhet. Det kan även leda till att mammorna känner sig tvungna att 

välja mellan det professionella vårdandet och det gemensamma föräldraskapet och 

följaktligen kan de gå miste om vård som de egentligen hade behövt. Mammor som 

vårdas på BB uttrycker på olika sätt att de känner en bristande tillit till vårdarens 

kompetens och detta kan skapa en känsla av otrygghet. Exempelvis beskriver de känslan 
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av att tvingas ta ansvar för den egna vården eller situationer som får dem att känna sig 

bortglömda. För många av mammorna har det varit besvärligt att få amningen att 

fungera och när den är svår att etablera blir den nya rollen som mamma extra sårbar. För 

att mamman inte ska tappa tilltron till sig själv krävs amningsrådgiving som präglas av 

lyhördhet och respekt. När inte detta sker kan vården istället bidra med bristande tillit 

till den egna kroppen genom att kvinnan känner sig ifrågasatt och kränkt.  

Att känna sig utlämnad i det nya moderskapet 

Även när förlossningen ur ett medicinskt perspektiv har varit helt normal ses den bland 

föräldraparen som en unik livshändelse. Såväl först- som omföderskor upplever att 

stödet de får inte är tillräckligt och de önskar att någon hade stöttat dem mer i den nya 

livsrollen. De som precis fått sitt första barn känner en osäkerhet inför barnets normala 

beteende. Både mammor som vårdats på BB-vårdavdelning och BB-hotell uttrycker en 

önskan om att personalen ska ta ett större ansvar genom att aktivt visa att de finns för 

den nyblivna familjen. Mammorna känner sig som att de är i vägen när de ber om hjälp 

och de uppfattar att ingen självmant erbjuder sin närvaro. När inte personalen bekräftar 

dem i deras önskemål om stöd kan känslan av att vara utlämnad uppkomma. 

  

”BB-Eva är inget bra. ALLA mammor, även omföderskor, behöver mer 

tillgång till personalen. Man känner sig väldigt utlämnad, även jag som 

födde mitt tredje barn” (1.63). 

 

Upplevelsen är att de förväntas klara praktiska saker själva även om de aldrig gjort detta 

tidigare. De uttrycker en önskan om att få hjälp med att exempelvis byta den första 

blöjan. Det finns en osäkerhet inför vårdarens förväntningar på dem och detta kan leda 

till att mammorna inte så aktivt söker hjälp. Konsekvensen blir att stöd uteblir och 

därmed även uppföljningen av t. ex amningen. För några mammor resulterar den 

uteblivna uppföljningen i att de får besvär av såriga bröstvårtor som orsakar smärta eller 

att barnet går ner i vikt. Detta skapar frustration och ledsamhet eftersom mammorna 

trodde att de gjorde rätt. Problematiken genomsyrar hela deras upplevelse av BB-tiden.  

 

”Jag upplevde det som om man förväntades kunna amma själv från början 

och fick inte hjälp/ erbjudan om hjälp till att komma igång med amningen. 

Det resulterade i att mitt barn inte åt på över ett dygn och blodsockret 

sjönk, samt att jag själv blev väldigt ledsen och frustrerad .… jag kan 

tycka att man faktiskt ska bli erbjuden den hjälpen direkt. Just detta är 

mitt största negativa minne med hela min förlossning/BB-tiden vilket 

känns väldigt tråkigt och onödigt” (3.98 ). 

 

Vårdformen BB-Eva / BB-hotell som innebär att det inte finns någon vårdare som tar 

emot paret om de kommer under de tider då avdelningen inte är bemannad väcker 

känslor hos föräldrarna. Många beskriver att de blivit informerade om att någon skulle 

möta dem på hotellet men väl där har de väntat flera timmar på att bli välkomnade och 

få information. Föräldrarna lämnas i ovisshet eftersom de inte blev informerade om när 

personen skulle komma eller vilken information de skulle ta del av. Att precis har fått 

ett litet barn och befinna sig i en ny miljö där de varken känner till rutiner eller personal 
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erfars som påfrestande och förvirrande. Det uteblivna mottagandet skapar känslor av 

ensamhet och övergivenhet.  

 

”Vi kom upp till avdelningen kl 22:30. Vi blev anvisade ett rum och 

avsläppta utanför dörren. Därefter fick vi klara oss själva, ingen 

välkomnade oss, ingen pratade över huvudtaget med oss förrän dagen 

efter vilket kändes oerhört vilset och förvirrat. Där stod vi två nyblivna 

föräldrar på ett ställe vi aldrig satt vår fot och fick ”klura ut” hur vi skulle 

klara natten. Ingen ska behöva bli lämnad ensam på det viset även om 

man kommer upp sent…” (1.79). 

 

Vårdarna kunde förmedla att de var stressade och mammorna upplever att den höga 

arbetsbelastningen påverkar vårdens kvalitet.  Det vårdande samtalet uteblir och snarare 

präglas informationssamtalen av att vårdarna är jäktade. Detta leder till att personalen 

inte hinner följa upp vårdsituationer och ge stöd i den utsträckning som mammorna 

hade önskat.  

 

”Jag upplevde en viss stress på bb. När vi kom kändes det som vi kastades 

in i ett rum och man hade en ultrasnabb genomgång av vad som fanns i 

rummet och vad som skulle hända härnäst” (12.145). 

 

Mammorna beskriver att de tycker synd om personalen som kämpar för att hinna med 

alla nyblivna föräldrapar. Några uttrycker att en del av missnöjet har med 

organisationen att göra eftersom den tillåter den höga arbetsbelastningen. Konsekvensen 

är att vård uteblir och deras minne av BB-tiden karaktäriseras av upplevelsen av att få 

för lite stöd.     

 

”... Det är oerhört synd om den personal som kämpar till tusen för att hinna med 

och vill göra så mycket bra, men som inte har en chans att hinna med. Så jag 

antar att det mest inte är personalen jag är missnöjd … utan det faktum att 

personalen var alldeles för få i styrka och hade alldeles för lite tid att ge oss” 

(12.91).  

 

Förlust av det gemensamma föräldraskapet 

Alla föräldrar kunde inte erbjudas ett dubbelrum där de fick vara tillsammans efter 

förlossningen. Många föräldrar riktar därför stark kritik mot den typen av vårdform där 

pappan inte ses som självklar. Det anses väldigt märkligt att han inte alltid tillåts vara 

med hela tiden. Det nya föräldraskapet och den nya familjemedlemmen beskrivs som 

något som de gemensamt har längtat efter och de behöver varandra för att finna trygghet 

i det nya föräldraskapet.  När pappan inte får en självklar roll i den nya familjen skapas 

känslor av övergivenhet hos dem båda två.  

 

”Att inte pappan fick stanna kvar och övernatta …. Att han fick åka hem 

fyra timmar efter förlossningen, då man behövt varandra och njuta av den 

största händelsen tillsammans efter man äntligen fått barn, vi hade väntat 
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på detta i nio månader och sedan ska man splittras efter några timmar…” 

(12.59). 

 

Även om mammorna vet att det finns personal att tillgå på avdelningen känns inte detta 

tillräckligt, det blir väldigt ensamt utan partnerns samvaro. Mammorna känner sig 

oerhört sårbara. Det uteblivna stödet från partnern skapar stress i den nya rollen som 

mamma och efter en utmattande förlossning blir det svårt att ta hand om den nyfödde 

och finnas till för barnet samtidigt som hon själv är trött.  

 

”… blir man förälder för första gången borde det vara en rättighet att 

mannen ska få sova över om paret vill det. Jag hade inga krafter alls till 

att kunna stå första natten och min son skrek hela första natten, så jag 

hade verkligen problem med att trösta honom då han bara blev lugn av att 

gå och bära på honom...” (12.75). 

 

Att inte partnern blir erbjuden en plats tillsammans med sin nya familj gör att de ibland 

tvingas välja mellan det professionella vårdandet och det gemensamma föräldraskapet. 

Mammorna väljer aktivt bort vård som de initialt önskade och kände att de behövde.  

Föräldrarna väljer att åka hem tidigare trots att de egentligen hade behövt hjälp på grund 

av tidigare negativa erfarenheter.  

 

”Vi hade gärna varit på BB några dagar, bland annat eftersom jag har 

haft en dålig erfarenhet av amning och nu ville ha hjälp så att det skulle 

bli bättre den här gången. Men, när vi fick veta att min man inte kunde 

stanna bestämde vi oss för att åka hem samma dag …. Vi ser på vårt 

föräldraskap som något gemensamt. Vi är lika mycket föräldrar till våra 

barn ...” (1.89). 

 

De mammor som får dela rum med andra nyförlösta upplever detta som mycket 

negativt. De känner sig störda av den andres närvaro och det är svårt att få den vilan 

som är nödvändig efter förlossningen. Det är påfrestande att visa känslor och samtala 

om intima kroppsliga förändringar inför någon som man inte känner. 

 

”...Hade vi fått ett enkelrum där vi båda kunnat stanna i en eller två dagar 

hade vår upplevelse nog varit mycket bättre. ... Man är så otroligt sårbar 

och dessutom stör man varandra hela tiden eftersom små bebisar skriker 

mycket. Sist men inte minst, ge papporna utrymme att utöva sin rätt att 

vara förälder!”  (12.9). 

 

Bland de föräldrapar som får vara tillsammans upplever såväl mamman som pappan att 

personalen inte ser honom som lika viktig som henne. Mammorna beskriver hur 

papporna känner sig förbisedda genom att inte bli tillfrågade om hur de mår och vilka 

känslor förlossningen väckt hos dem. De blir inte heller tillfrågade om aspekter som 

berör barnet. Vårdrutiner upplevs hindrande då de försvårar pappans möjlighet att stödja 

mamman, exempelvis genom att inte alla måltider ingår för den övernattande pappan på 

BB. Han får istället handla egen mat och då kan han inte vara närvarande i samma 
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utsträckning. När vårdaren inte ser till dessa aspekter förloras en del av gemensamheten 

i föräldraskapet. 

 

”Det finns bara frågor som rör mamma och barnet i den här 

undersökningen men en familj innehåller oftast även en pappa. För att ge 

HELA familjen en bra start på det nya inte längre barnfria livet så bör 

pappan prioriteras högre än nu. Till exempel genom att adressera en del 

frågor till honom om hans åsikter och känslor gällande tiden kring vårt 

barns födelse” (12.111). 

 

Bristande tillit till personalens kompetens skapar otrygghet 

Bristande tillit till personalens kompetens skapar otrygghet vilket betyder att 

mammorna inte till fullo kan känna sig väl omhändertagna. Många mammor beskriver 

att vissa vårdare saknar förmåga att inge förtroende. Dessa beskrivs som oengagerade 

och okunniga och de lyssnar inte till det nyblivna föräldraparets tankar. Mammorna 

uppfattar att kompetensen bland personalen är varierande och detta upplevs inte tryggt.  

 

”Av de flertalet barnsköterskor som vi mötte var det endast en av dem som 

ingav förtroende och lyhördhet för våra känslor och oro som nyblivna 

föräldrar. Av de övriga fick vi intrycket att de var oengagerade, okunniga 

och väldigt olyhörda” (2.2). 

 

Missnöjet med personalens sätt att vårda beskrivs genom specifika 

omvårdnadssituationer där de kände att de inte litade på vårdarens kunskaper. Några 

mammor beskriver att de eller deras barn har en särskild sjukdom som kräver 

medicinering eller behandling. Att inte kunna känna sig trygg med att personalen vet 

vilka vårdinsatser som krävs upplevs väldigt jobbigt. Dessa mammor kommer till BB-

vårdavdelning för att få den hjälp de behöver men på avdelningen känner de att deras 

behov inte tillgodoses. Några kvinnor beskriver en osäkerhet även när de träffar läkaren 

och några beskriver att barnmorskorna inte förstår vikten av att förmedla en 

läkarkontakt. Situationer som dessa skapar en känsla av stress i det nyblivna 

föräldraskapet. 

 

”Jag är egentligen nöjd med det som rör förlossningsbiten, men jag har en 

sjukdom som kräver att medicinering och för att veta hur jag ska 

medicinera krävs provtagning och uppföljning. Detta upplevde jag en 

enorm osäkerhet kring. Ingen (de första dygnen) kunde svara på mina 

frågor eller förstod behovet av en läkarkontakt som var insatt i min 

situation. Detta upplevde jag som mycket jobbigt och stressande...” (2.13). 

 

Känslan av att tvingas ta ansvar för den egna vården gestaltas i mammornas berättelser. 

De beskriver att de får påminna personalen för att få vad de behöver, för att 

provtagningen av barnet skall ske vid en viss tidpunkt eller för att få läkemedel vid 

regelbundna tider.  Sådana händelser gör att de upplever det svårt att känna sig trygga 

under vistelsen på BB. När personalen lovar att komma tillbaka men inte gör det 
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upplever mammorna sig bortglömda. En mamma beskriver att hon själv gick till 

apoteket för att kunna ta värktabletterna kontinuerligt.  

 

”Hade jag inte haft den erfarenheten som både mamma samt 

sjuksköterska så tror jag det hade varit jättejobbigt. Vi fick ingen 

information när vi kom till BB utan tog reda på allt själva av det vi inte 

visste. Man missade att ge mig läkemedel, bland annat Klexane, samt 

smärtlindring. Till slut köpte jag det själv för att kunna ta kontinuerligt” 

(2.28). 

 

”De sade att de skulle komma och ta prover, men kom aldrig. Sedan skulle 

de komma in med resultaten, men glömde det...Glömde bort massa saker 

så vi fick ringa på klockan för att de skulle komma in så vi kunde påminna 

dem” (1.13). 

 

Under vistelsen på BB möter de många olika vårdare och det individuella vårdandet 

saknas i stor utsträckning. De olika vårdarna utgår inte från vad mammorna tidigare fått 

för råd utan det beskrivs som att informationen som förmedlas är motsägelsefull. 

Mammorna betonar att det som förstagångsförälder är svårt att veta vilka råd och 

budskap man ska ta till sig när olika personal säger olika saker. Kommunikationen 

vårdarna emellan beskrivs som bristfällig och att få olika besked upplevs inte 

värdeskapande. Det uttrycks en önskan om att vårdarna skall samarbeta bättre. 

Personalens olika sätt att se på exempelvis amning gör att mammorna uppfattar att 

rådgivningen präglas av åsikter snarare är kunskap. Detta skapar en stor förvirring och 

upplevs som oerhört stressande. Mammorna önskar att de istället ska bli sedda som 

unika kvinnor och därmed få individuellt anpassad rådgivning.  

 

”Tyckte det var svårt att veta vad eller hur man ska göra med amningen 

osv, fick många olika råd och alla menade att just deras råd var bäst. 

Mycket förvirrande, särskilt när man är förstföderska och aldrig varit med 

om detta förut, och ont överallt. Tycker att om man jobbar på samma 

avdelning borde man ha samma tips och råd och sen vad man har själv 

för åsikt kan man framföra sen…” (12.102).  

 

Inte bara förstföderskor uttrycker att delar av informationen de får skapar förvirring. 

Flera omföderskor som från början var trygga blir konfunderade av alla råd som inte är 

individuellt anpassade till dem. När vårdarna inte förmedlar samma information och rön 

om till exempel amning kan mammans tillit till sin egen förmåga påverkas. Hon kan då 

börja tvivla på sig själv och sin kropp och på så sätt förlora tryggheten hon bar med sig. 

 

”…fick mitt femte barn så jag kände mig trygg ändå, men (olika 

information) kunde skapa oerhörd förvirring” (1.16). 

 



 

18 

Att förlora tilliten till den egna kroppen på grund av bristande lyhördhet vid 

amningsstöd 

För många av mammorna har det varit besvärligt att få amningen att fungera och när 

den är svår att etablera blir den nya rollen som mamma sårbar. För att lyckas med en 

fungerande amning är det av yttersta vikt att känna tillit till den egna kroppens förmåga 

att kunna producera mjölk och ge näring till barnet. Såväl först- som omföderskor kan 

känna sig misslyckade när amningen inte fungerar direkt och det bristande 

amningsstödet blir påtagligt när mamman inte blir sedd som en helhet av kropp och själ. 

Vissa mammor upplever att de inte fick något stöd alls med amningen och vissa känner 

att hjälpen inte var tillräcklig. De beskriver att de lämnades ensamma med sina frågor 

och tankar. Några mammor önskar att de hade fått stanna längre på BB för att få mer 

amningsstöd. 

 

”Hade önskat mer stöd och hjälp med amning. Fast jag frågade flera 

gånger slutade det med blodiga sår på brösten ...” (1.74). 

 

Att hjälpa till med amningen kräver att vårdaren är lyhörd inför mammans känslor för 

att inte situationen skall upplevas som att den sker under tvång. Flera nyförlösta 

mammor beskriver att de fått ta emot handgriplig hjälp i samband med 

amningssituationen. Utan att bli tillfrågade om det går för sig tvingas de utstå att 

vårdaren tar i deras bröst. Detta skapar en känsla av att inte längre bli sedd som en unik 

kvinna med egen värdighet och känslan av att utstå detta beskrivs som motbjudande. 

Situationen väcker känslor av att vara värdelös och då är det lätt att tappa tilliten till den 

egna kroppen.  

 

”...Jag vill inte att folk tar på mina bröst hur som helst, jag är inte allmän 

egendom. Det blev man på BB. Vidrigt var de, har aldrig känt mig så 

värdelös och oduglig i hela mitt liv” (3.99). 

 

”Det var ett väldigt fokus på amning och man tog ingen hänsyn till mig 

som person. Jag tvingades amma inför personal som stod och drog mig i 

brösten och höll på bara för att barnet inte fick ordentligt tag, kände mig 

kränkt och mycket illa till mods...” (1.93). 

 

Personalens bemötande beskrivs som otrevligt, oengagerat och till och med kränkande. 

Flera förstföderskor bär med sig upplevelsen av att inte blir tagna på allvar när de ställer 

sina frågor eller uttrycker osäkerhet. Sättet på hur de blir tillsagda att utföra vissa 

moment upplevs stressande och svåra att hantera. Mammorna uppfattar att personalen 

har förväntningar på dem och de beskriver att de försöker göra så gott de kan. Att inte få 

amningen att fungera väcker känslor av misslyckande och skuld. Många mammor 

beskriver att det räcker att en vårdare behandlar dem illa och kränker deras tilltro till att 

vara en bra mamma för att de senare ska minnas sin BB-tid som negativ. Dessa 

vårdmöten förminskar mammorna och påverkar deras tillit till sig själva. 

 

”... jag stötte på i alla fall en som var ganska så elak mot mig när det 

gällde amningen. Hon påstod hela tiden att jag gjorde fel när jag gjorde 
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mitt bästa och som hon bad mig. Detta var ju min första gång, mitt barn 

vill säga och jag blev väldigt ledsen och kände mig dålig som inte kunde 

ge mitt barn mat det första dygnet” (1.32). 

 

Mammor som tidigare fött barn och känt tillit till den egna kroppen beskriver att de 

kände sig kritiserade på BB och de uppfattar att personalen kunde ifrågasätta deras tillit. 

Vid specifika situationer när barnen gick ner i vikt eller inte sög på brösten hade 

kvinnorna tidigare erfarenheter av liknande situationer. Barnets beteende skapar ingen 

oro hos dem utan de känner sig trygga i att avvakta. Istället för att personalen stärker 

dem i deras beslut och därmed bekräftar dem i den egna förmågan känner sig 

mammorna kritiserade och ifrågasatta.  

 

”Bara för att min dotter gått ner 50 gram till fick jag höra att det fanns 

risk för att hon skulle bli undernärd. Jag fick också veta att det skulle 

skrivas in i journalen att jag inte följde rådet att hyra bröstpump 

omedelbart. Jag upplevde inte att jag blev stöttat i mitt beslut att avvakta 

någon dag till... Eftersom det är tredje barnet jag ammar vet jag ungefär 

hur min kropp fungerar” (1.89).  

 

Några mammor beskriver bemötandet de fått från personalen som så kränkande att de 

inte längre vågar ringa på klockan eller be om hjälp. De väljer att undvika kontakt med 

vissa vårdare för att inte tvingas utstå fler negativa kommentarer. Dessa mammor 

känner sig maktlösa eftersom de inte kan påverka vem av vårdarna som skall ta hand 

om dem. Rädslan för en viss vårdare leder till att de väljer bort vård som de egentligen 

är i behov av.  

  

”Jag blev faktiskt rädd för en av barnmorskorna på BB. Hon var inte det 

minsta lyhörd. Eftersom vi hade problem med amningen behövde vi 

ganska mycket hjälp. Hon kom in på rummet och slet i mina bröst, 

lyssnade inte alls hur jag upplevde amningen....Tack vare henne drog jag 

mig för att ringa på klockan. Jag var livrädd för att hon skulle komma in” 

(1.4). 

 

När amningsstödet genomsyras av bristande lyhördhet från personalens sida skapas 

intensiva känslor av stress och frustration. Många nyförlösta mammor uttrycker att 

principen om att till varje pris få amningen att fungera gör att det går för långt. Den 

kravfyllda situationen gör att de inte längre känner att de kan njuta av sitt barn. Detta 

kan utlösa en uppgivenhet och bidra till att kvinnan väljer att inte amma när hon 

kommer hem.  

 

”Dock så känns som om amningen blivit lite laddad då det är sådan press 

på att amma och det är svårt när det inte fungerar. Vi var helt slut och 

uppgivna efter ett hysteriskt pumpande och matschema med snipa att vi 

tog beslutet att det var viktigare att få vara nära och umgås med sitt barn 

än till varje pris få igång amningen. ...Jag hann nästan inte vara nära 
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bebisen den första tiden. Nu vill jag inte amma för när jag tänker på det 

blir jag nedstämd och ledsen” (12.173). 

 

Om det av olika anledningar inte fungerar att amma önskar mammorna att personalen i 

större utsträckning skulle ger förslag på alternativa matningsmöjligheter istället för att 

fortsätta poängtera hur viktigt det är att amma barnet. Mammorna uttrycker att det är av 

stor vikt att vårdaren ger individuellt anpassad amningsrådgivning som fångar upp var 

hon emotionellt befinner sig. När mamman inte bekräftas i att det är tillåtet att ha andra 

alternativ till amning i åtanke kan känslan av skuld uppkomma. Själva tanken på att ge 

ersättning kan skapa en negativ självbild där hon själv framställer sig som en sämre 

mamma.   

 

”Kändes väldigt stressande med amningen. Mycket prat om hur bra det 

är, att jag måste stimulera/ pumpa, amma, amma, amma. Har tvillingar så 

stressen och pressen kändes enorm att det måste fungera. Kände mig 

skyldig som hade tankar på att ge ersättning” (3.94). 

 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Studiens trovärdighet  

Då resultatet som ligger till grund för denna studie består av alla fritextsvar som berör 

BB-vården avseende bemötande, vård och amningsstöd under ett års tid, är 

datamaterialet omfattande. Enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2008) är 

resultatets trovärdighet beroende av en rad aspekter, och giltighet är en av dessa. Ett 

resultat anses giltigt om det lyfter fram det som är avsett att beskriva. Den andra 

aspekten som beskrivs är tillförlitlighet och för att studiens tillförlitlighet skall stärkas 

krävs det att det finns en noggrann beskrivning av analysarbetet. Den tredje aspekten är 

överförbarhet och detta handlar om i vilken mån resultatet kan överföras till andra 

grupper eller situationer. Utifrån ovan beskrivna aspekter anser vi att vår studie i hög 

grad är trovärdig. Nedan diskuteras en rad metodologiska aspekter som kan ha påverkat 

studien.  

 

Förförståelse 

En aspekt som skulle kunna påverka studiens resultat är att båda författarna antingen 

praktiserat eller arbetat på den berörda kliniken. Detta har oundvikligen skapat en 

förförståelse och det är viktigt att ha en medvetenhet kring denna under 

analysprocessen. Lundman och Hällgren Graneheim (2008) beskriver förförståelsen 

som en förutsättning för att förståelse och kunskap skall kunna utvecklas. Förförståelsen 

blir alltså en given omständighet för att kunna se, men den kan även utgöra ett hinder 

för att nya aspekter skall kunna synliggöras. Reflektion anses därför som en viktig 

komponent under analysprocessen och vi har kontinuerligt reflekterat kring hur vår 

förförståelse påverkat oss. 
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Val av metod och dataanalys 

Valet av metod lämpade sig väl för att besvara studiens syfte. Då syftet var att beskriva 

mammornas upplevelse av dimensioner som hindrar vårdandet på BB valdes de 

stärkande aspekterna i ett tidigt skede bort. Det är viktigt att poängtera att 

datainsamlingen som ligger till grund för denna uppsats utgår från de kvinnor som av 

olika anledningar inte var nöjda med BB-vården. Det var ungefär en av tio kvinnor som 

av olika anledningar inte var nöjda. Kliniken valde att låta dem som fyllde in 

svarsalternativen mindre nöjd, missnöjd, mindre bra och dåligt få följdfrågor där de 

ombads beskriva sina upplevelser.  

 

Salonen, Kaunonen, Åstedt-Kurki, Särvenpää, Isoaho och Tarkka (2009) menar att även 

om patienterna som besvarat enkäten varit nöjda är detta ingen garanti för att den vård 

de upplevts varit av god kvalitet. Enligt Waldenström (2007) ger övergripande och 

generella frågor fler positiva svar än om respondenterna ombeds besvara mer konkreta 

och detaljerade frågor. En annan aspekt som också kan påverka är när i tiden 

respondenterna ombeds besvara frågorna. Ställs frågorna i nära anslutning till 

vårdtillfället kan man få fler positiva svar än om frågorna ställs senare (Hildingsson & 

Sandin-Bojö, 2011). Kvinnorna som fyllde i enkäten fick den hemskickad två veckor 

efter att de kommit hem från BB och därefter skickades påminnelser ut i två omgångar. 

Sammantaget kan kvinnorna ha fyllt i undersökningen mellan två och sex veckor efter 

förlossningen. Det är svårt att säga hur denna tidsperiod påverkat kvinnornas svar.  

 

Data analyserades utifrån Lundman och Hällgren Graneheims modell för kvalitativ 

innehållsanalys (2008). Metoden lämpar sig väl för denna typ av datamaterial eftersom 

granskning och tolkning av texter är i fokus. Författarna nämner denna metod som 

lämplig för nybörjare med liten erfarenhet av dataanalys. En stor fördel är att metoden 

kan anpassas till forskarens egen kunskapsnivå. På grund av datamaterialets omfattning 

delades detta upp mellan oss för kondensering. Detta skulle kunna ses som en 

begränsande faktor. Men eftersom vi tillsammans under analysprocessens gång återgick 

till ursprungstexten för att testa de olika meningsenheterna mot olika kategorierna anser 

vi att tillförlitligheten inte förlorats på grund av detta. 

 

Enkätens utformning:  

Kring enkätens utformning finns en rad aspekter som är viktiga att belysa för att kunna 

diskutera studiens trovärdighet. Enkätundersökningen, vars fritextfrågor vi tagit del av, 

var redan genomförd när vi fick tillgång till data och vi hade därmed ingen möjlighet att 

påverka frågornas karaktär. Efter att en respondent valt att fylla i att hon inte var nöjd 

med vården fick hon en följdfråga, och dessa frågors utformning skulle kunna 

diskuteras. En intressant aspekt var att kvinnorna bara i liten utsträckning besvarade 

frågorna. Dessa ställdes med uppmaningen om att ge exempel på vad som skulle kunna 

bli bättre men kvinnorna väljer i stor utsträckning istället att enbart beskriva deras 

missnöje. Kanske var missnöjet så starkt att de inte kunde fokusera på att konstruktivt 

ge förslag på förbättringar. Den sista frågan erbjöds alla besvara, även de som svarade 

mycket nöjda och nöjda. Följaktligen finns här positiva omdömen men dessa har inte 

legat till grund för vår dataanalys.  
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Genom att ta del av kvinnornas synpunkter i text fick vi förståelse för att olika 

människor är olika vana vid att förmedla sig i skrift. Vissa beskrev mycket utförligt och 

emotionellt hur de upplevde exempelvis bemötandet, och vissa valde att inte skriva så 

mycket personligt. Olika svar tillät alltså olika nivåer av kondensering och abstraktion. 

Kanske hade fler dimensioner skildrats om dessa kvinnor blivit intervjuade istället. Det 

hade då varit lättare att ställa följdfrågor för att få dem att berätta mer om sina 

erfarenheter. Att respondenternas förmåga att uttrycka sig skriftligt skiljer sig åt 

bekräftar Polit och Beck (2004) och de betonar att en enkät därför inte får ses som 

likvärdig med en intervju. Samtidigt nämner författarna några av fördelarna med 

enkätundersökningen, exempelvis att respondenternas anonymitet bevaras och intervjun 

inte påverkas av den som intervjuar. I likhet med Polit och Beck (2004) anser vi att 

denna typ av studie möjliggör att kvinnorna själva får tillfälle att välja vad de vill 

berätta, och alla som valt att göra detta kunde göra det förutsättningslöst.  

 

Deltagare  

Lundman och Hällgren Graneheim (2008) menar att en text som är föremål för analys 

alltid bör ses i sitt sammanhang. Detta innebär att respondenternas berättelser bör tolkas 

i relation till deras livshistoria, livsvillkor och rådande kultur. Denna aspekt framträdde 

under studiens gång då vi bara hade tillgång till kvinnornas text och ingen kunskap om 

exempelvis ålder, paritet eller social status. Ur detta avseende missade vi deras 

sammanhang och detta kan ses som en begränsad faktor för studiens trovärdighet. Vi 

hade inte heller möjlighet att få reda på om kvinnorna som besvarade frågorna hade 

vårdats på BB-vårdavdelning eller på BB-hotell. I de allra flesta fall framkommer detta 

dock tydligt genom deras sätt att beskriva detaljer eller att de uttryckligen skrev ”BB-

hotell”. 

 

Det var 46% av alla förlösta kvinnor på kliniken som besvarade enkäten. Det kan finnas 

en rad orsaker till att denna siffra inte var högre. Ungefär 65 % av kvinnorna lämnade 

sina e-postadresser och fick enkäten skickad elektroniskt. Vårdpersonalen bar ansvaret 

att visa var datorn där e-postadressen skrevs in fanns, och det kan vara så att alla inte 

informerades om enkäten. Under 2011 uppkom även tekniska problem som gjorde att 

kvinnorna ibland fick fylla i sin e-postadress för hand. Vid överföring av e-postadressen 

till datorn kan fel ha uppstått och detta skulle kunna förklara ett visst bortfall. Enkäten 

fanns enbart att fylla i på svenska och en betydande andel av bortfallet fanns säkerligen 

i den förklaringen. Följaktligen har de kvinnor som inte kunde förmedla sig skriftligt på 

svenska inte besvarat enkäten och således vet vi inte hur de upplevde vårdandet.  

Dessutom vet vi inte varför vissa kvinnor valde att inte fylla i eller slutföra enkäten. 

 

Resultatdiskussion 

Resultatet visar att mammorna kommer till BB med en önskan om att få stöd i den nya 

rollen som mor men när vårdandet uteblir eller blir hindrande främjas inte hälsa. Vår 

studie belyser att det tidiga moderskapet kan påverkas negativt när kvaliteten på BB-

vården är undermålig. Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763, §2a) skall 

vården bedrivas på ett sådant sätt att den uppfyller kraven för en god vård. Detta innebär 

att vården skall bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet. Vår 
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studie skildrar en annan sida av den svenska sjukvården. När vårdkvaliteten brister och 

vårdmötena kränker kan istället ett lidande i moderskapet uppkomma och mammorna 

får inte den vård som de lagstadgat har rätt till. Vi kommer i följande diskussion att 

belysa en rad dimensioner som gör att den stärkande vården på BB uteblir. 

 

Såväl mammor som vårdats på BB-avdelning som på BB-hotell upplevde att de inte 

blev tillräckligt sedda som unika individer och att de inte fick det specifika stöd som de 

önskade under deras vårdtid på BB. Detta är en hindrande dimension av vårdandet som 

påverkar deras första tid med barnet. En betydande andel av kritiken mot BB riktas mot 

BB-hotell på grund av dess vårdform. Den karaktäriseras av att den nyblivna familjen i 

stor utsträckning förväntas klara sig själv, och det är den typ av vårdform som de flesta 

kvinnokliniker erbjuder normalförlösta mammor idag. Studiens resultat stämmer väl 

överens med slutsatserna som flera andra vårdvetenskapliga studier visar (Ellberg, 

2008; Rudman & Waldenström, 2007); att stödverksamheten på BB-hotell inte 

motsvarar föräldrarnas förväntningar. Rudman och Waldenström (2007) visar i deras 

studie att BB-vård på hotell inte erbjuder tillräckligt stöd för förstagångsföräldrar och 

att denna typ av vårdform av många inte ens sågs som en vårdform. Mammorna kände 

sig där osynliga och upplevde att personalen inte bemötte dem på det sätt de önskat.  

 

McLachlan, Gold, Forster, Yelland, Rayner och Rayner (2009) undersökte nyblivna 

mammors syn på alternativa vårdformer efter förlossningen. De flesta förstföderskor, 

men även omföderskor, ansåg att det var otillräckligt att bara stanna en natt på sjukhus 

efter förlossningen och det var av stor vikt att den medicinska säkerheten var 

tillfredsställande. En annan aspekt som ansågs vara mycket betydelsefull var att det 

skulle finnas en barnmorska tillgänglig för stöd dygnet runt. Denna aspekt var väsentlig 

dels för att mammorna behövde stöd för att bygga upp tilliten till den egna förmågan 

och dels för att lindra oro. De upplevde att vårdformen BB-hotell inte mötte deras behov  

av vård och stöd efter förlossningen. Kvinnorna ville använda tiden på sjukhus till att 

lära sig praktiska färdigheter och de ville inte lämna sjukhuset innan de kände sig 

trygga. Vår studie belyser denna aspekt och den hindrande dimensionen som framträder 

är att även normalförlösta mammor utan förlossningskomplikationer, såväl först som 

omföderskor, uttrycker att de hade förväntat sig stöd i en helt annan omfattning än vad 

de fick. Ur det medicinska perspektivet borde de inte behöva så mycket stöd, men vad 

de uttrycker är det motsatta. Det är utifrån vårt resultat dags att rikta blicken mot 

existentiella aspekter av vårdandet och inte enbart det medicinska.  

 

Helheten i mammornas kommentarer skulle kunna tolkas som att de kommer till BB 

med en önskan om att få vara patienter. Trots att de uppfyller de medicinska kriterierna 

för normal förlossning har de ett existentiellt behov av att bli vårdade. Uttrycket 

mothering the mother (Klaus, Kenell & Klaus, 1993) kan tolkas som att mamman vill 

känna sig omhändertagen efter förlossningen för att finna sin väg in i moderskapet. 

Nelson (2003) beskriver att modern efter förlossningen befinner sig i en känslig period 

då hon utvecklas till mor och denna så kallade transitionsperioden karaktäriseras för 

många nyförlösta kvinnor av känslor av osäkerhet, rädsla och sårbarhet. Detta tillstånd 

är naturlig del av utvecklingen i att gå in i modersrollen. Följaktligen krävs det från 

vårdarens sida medvetenhet och lyhördhet inför detta för att vårdmötet skall bli 
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stärkande. Varför är det då så många mammor som beskriver att de inte kände sig väl 

omhändertagna på BB? Skulle det kunna vara så att alla vårdare inte tillåter dem att vara 

patienter? I det vårdvetenskapliga sammanhanget är begreppet patient problematiskt och 

Dahlberg och Segesten (2010) resonerar kring hur det goda vårdandet kan försvåras av 

de olika begreppstolkningarna. Författarnas definition av begreppet patient har inte till 

fullo accepterats inom barnmorskeprofessionen eftersom man vill betona det friska i att 

gå igenom graviditet, förlossning och nyföddhetstid (Berg & Lundgren, 2010). Kanske 

är det så att några av vårdarna på BB tolkar det sistnämnda som att kvinnorna, deras 

partners och nyfödda barn per definition är friska så behöver de inte heller stöd. 

Dahlberg och Segesten (2010) menar att patientperspektivet utgör kärnan för vårdandet 

och ur detta perspektiv betraktas patienten som expert på sin egen kropp. Vårdarnas 

professionella kunskap skall därmed användas för att främja patientens egna 

hälsoresurser. Utifrån studiens resultat hävdar vi att den professionella kunskapen 

vårdarna besitter inte används på ett stärkande sätt och det bör poängteras att 

patientperspektivet inte i tillräcklig utsträckning tas tillvara.  

 

En viktig aspekt som mammorna beskriver är att de ser det som självklart att partnern 

tillåts ta en naturlig del av BB-vården. Mammorna uttrycker en stark önskan om att 

vårdrutinerna skall möjliggöra partnerns delaktighet dygnet runt. Familjen skall ses som 

en helhet och partnern skall ha sin självklara plats bredvid mamman och barnet. För att 

finna trygghet i det nya föräldraskapet är de i behov av varandra och en eventuell 

separation kan utlösa en känsla av övergivenhet hos kvinnan. Flera BB-verksamheter 

erbjuder idag hela familjen att vara tillsammans. Salonen et al. (2010) kommer fram till 

att familjens hälsa, personalens stöd och att hela familjen fick vara tillsammans var de 

viktigaste faktorerna för att mamman och partnern skulle känna sig nöjda med BB-

vården. Ellberg et al. (2008) beskriver som ett huvudfynd att paret ser sig själva som en 

helhet men att detta inte respekteras fullt ut av vårdpersonalen. Detta bekräftas även i 

vår studie och några mammor beskriver att de känner sig tvungna att välja mellan det 

professionella vårdandet och det gemensamma föräldraskapet. Detta gör att de väljer att 

åka hem från BB tidigare än vad de planerat. Det gemensamma föräldraskapet betraktas 

alltså som fundamentalt i det tidiga moderskapet.  

 

Resultatet kan tolkas som att vissa av vårdarna saknar kunskap kring vilken typ av vård 

och stöd mammorna önskar för att bli stärkta i det tidiga moderskapet. Det är viktigt att 

belysa att det kan räcka att en vårdare behandlar dem på ett kränkande sätt för att den 

korta BB-tiden skall upplevas som negativ. När vårdmötena kantas av kränkningar och 

kvinnorna känner sig ifrågasatta förminskas de. Vårdarens sätt att behandla dem kan 

göra att de tappar tilliten till sig själva. Även kvinnor som från början kände sig trygga 

kunde bli otrygga när vårdandet utfördes på fel sätt. Många av mammorna beskriver 

svårigheter med att få till en fungerande amning och att den nya rollen som mor då 

blivit extra sårbar. Att vårda kvinnor på ett sådant sätt så att de känner sig kränkta är 

inte förenligt med Socialstyrelsens Kompetensbeskrivning för legitimerad barnmorska 

(2006). Barnmorskan skall alltid utgå från en värdegrund som vilar på en humanistisk 

människosyn och hon skall ”visa omsorg om och respekt för patientens autonomi, 

integritet och värdighet” (Socialstyrelsen, 2006, s.12). Kvinnorna skall kunna förvänta 
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sig ett professionellt bemötande och det ingår i barnmorskans kompetensbeskrivning att 

ha förmåga att ge såväl råd och stöd vid amning som stöd i den nya föräldrarollen.    

 

Vårdarens sätt att agera i amningssituationen är central eftersom det är hur vårdaren 

hjälper som påverkar om mamman upplever situationen som kränkande eller stärkande. 

Några mammor beskriver hur känslan av att bli kränkt uppkommer genom att vårdaren 

tar på hennes bröst utan att be om lov. Detta upplevs motbjudande och väcker starka 

känslor som påverkar hennes syn på sig själv. Palmér et al. (2012) beskriver vad som 

händer när vårdarens fokus hamnar på kvinnans kropp utan att hänsyn tas till den 

känslomässiga aspekten. När fokus hamnar på att brösten skall producera mjölk kan en 

känsla av att vara en maskin uppkomma och misstron till den egna förmågan blir då 

framträdande. Den så kallade hands-on tekniken, som innebär att vårdaren tar i kvinnans 

bröst för att hjälpa barnet att få tag, förstör interaktionen mellan mor och barn och leder 

på så sätt till att kvinnans förtroende till vårdaren förloras (Palmér et al, 2012). De 

negativa konsekvenserna av hands-on tekniken har tidigare forskning visat (Weimers, 

Svensson, Dumal, Naver & Wahlberg, 2006). Mammorna i Weimers et al. studie (2006) 

beskriver i likhet med vårt resultat att vårdarens sätt att ta i deras bröst gör att de känner 

sig kränkta och att deras intima territorium inte respekteras. Mammor som upplever 

vårdandet som hindrande beskriver även hur detta påverkar dem. Några mammor 

uttrycker att de kände rädsla inför vissa vårdmöten och konsekvensen blir att de väljer 

bort vård som de egentligen är i behov av. De beskriver en känsla av maktlöshet 

eftersom de vet att de är i behov av hjälp. Deras berättelser skildrar att de tvingats gå in 

i en vårdrelation som inte är en vårdande relation och i detta möte uppkommer ett 

tydligt vårdlidande.  

 

Utifrån Erikssons (1994) definition av vårdlidande kan vi konstatera att kvinnorna i vår 

studie beskriver ett vårdlidande som kommer till uttryck genom kränkning av 

värdigheten, maktutövning och uteblivet stöd. Det framträder tydligt att vårdmötena inte 

alltid präglas av respekt för kvinnans värdighet. Genom att tvingas utstå vårdmoment 

som hon inte har möjlighet att styra över skildras vårdarens maktställning. 

Maktutövningen sker dessutom när vårdaren inte tar henne på allvar och detta leder till 

en känsla av maktlöshet. Eriksson (1994) beskriver maktutövning som en form av 

kränkning. Vårdaren måste alltid bära med sig att vårdrelationen är asymmetrisk 

(Wiklund, 2003) och utan en reflekterande hållning riskerar maktutövningen att ske 

omedvetet. Många mammor upplever att vårdens omfattning inte var tillräcklig och 

även detta kan ses som en form av kränkning. Eriksson (1994) menar att vårdarens 

bristande förmåga att se vad patienten behöver kan vara en orsak till utebliven vård. 

Hon skriver att ”Utebliven vård innebär alltid en kränkning av människans värdighet 

och är även ett sätt att utöva makt över en maktlös” (1994, s 93). Utifrån ovanstående 

resonemang kan det med säkerhet tolkas att det nyblivna moderskapets lidande till stor 

del beror på det uppkomna vårdlidandet, och detta speglar den hindrande dimensionen 

av vårdandet.  

 

Mammorna beskriver att de under vårdtiden träffar ett stort antal vårdare som alla 

förmedlar olika åsikter och råd. Som förstagångsmamma upplevs detta stressande 

eftersom hon då hon inte vet vilka råd hon ska ta till sig. Detta kan tolkas som att 
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mammorna uppfattar att den stärkande vårdrelationen uteblir. Dahlberg och Segesten 

(2010) hävdar att det är vårdaren som bär ansvaret för att den vårdande dimensionen 

skall utvecklas ur den vårdande relationen. Palmér et al. (2012) betonar nödvändigheten 

av att etablera en stärkande vårdrelation för att kunna stödja mammans välbefinnande.  

Därmed hjälper vårdaren henne att finna vägen ur vilsenheten och in i moderskapet, 

oberoende om hon ammar eller inte. Vidare visar författarna att motsägelsefulla råd från 

olika personal kan göra att mammorna känner sig ensamma, vilsna och att de förlorar 

kontrollen över situationen. Motstridiga råd kan underminera kvinnornas 

självförtroende och de kan därmed tappa tilltron till sin kroppsliga förmåga att amma 

(Dykes, 2005). McInnes och Chambers (2008) framhäver att motstridiga råd är bland de 

vanligaste kommunikationsproblemen och att bristen på kontinuitet och tid i vården 

sannolikt är en viktig bidragande faktor till detta. Krogstad, Hofoss och Hjortdahl 

(2002) anser att en betydande orsak till att motsägelsefulla råd förmedlas är en brist på 

gemensam strategi, samordning och samarbete mellan vårdpersonalen. 

 

Genom sättet att vara och agera förmedlar personalen att de är stressade och detta kan 

bland annat leda till att vårdsituationer inte följs upp som de borde. För individen kan 

detta innebära att det vårdande samtalet byts ut mot ett snabbt informationssamtal. 

Många mammor beskriver informationssamtal som inte är individuellt anpassade till 

dem och därmed upplevs mötet inte värdeskapande. De uppfattar även att 

kommunikationen mellan vårdarna var bristfällig och detta kunde skapa stress. Patienter 

måste tillåtas bli delaktiga på ett helt annat sätt än vad de tillåts idag och Dahlberg och 

Segesten (2010) anser att patienterna behöver få kunskap för att kunna ta ansvar för sin 

egen hälsa. Kvinnorna i vår studie efterfrågar kunskap för att bli trygga i det nya 

moderskapet men känner att informationen de får snarare gör dem osäkra. Dahlberg och 

Segesten (2010) beskriver att en av de viktigaste vårdande handlingarna är just att 

främja lärande. Följaktligen har alla vårdare ett ansvar för att patienten skall få god vård 

som upplevs stärkande. De ska därigenom dela med sig av sin professionella kunskap 

för att stödja patientens rätt till delaktighet. För att kunna göra detta krävs att vårdaren 

arbetar utifrån ett livsvärldsperspektiv. Detta innebär att vårdaren tar del av den 

nyblivna mammans livsvärld för att veta vilken typ av kunskap hon önskar sig. Centralt 

i livsvärldsperspektivet är att när individen eller hennes omvärld förändras så förändras 

förståelsen av sig själv och världen (Dahlberg & Segesten, 2010). Kopplat till studiens 

resultat kan detta tolkas som att när mammorna inte blir sedda ur ett 

livsvärldsperspektiv uppkommer lidandet. Dahlberg och Segesten (2010) utvecklar sitt 

resonemang kring patientens rätt till delaktighet genom patientundervisning. De menar 

att individuell patientundervisning kan vara problematisk och förlora sitt ändamål om 

vårdaren som undervisar inte är tillräckligt lyhörd för patientens livsvärld. En viktig 

aspekt att reflektera över är om det är praktiskt möjligt att genomföra denna typ av 

vårdmöten när 74% av alla vaginalförlösta kvinnor år 2010 gick hem inom två dygn 

(Socialstyrelsen, 2012). Då vårdtiden är väldigt kort och den nyblivna modern befinner 

sig i ett mycket känsligt skede av livet, samtidigt som hon skall ta del av mycket 

information, omöjliggör kanske dagens BB-vård ett lärande möte. 

 

Eriksson (1994) anser att en förutsättning för att åstadkomma en lindring av patientens 

lidande är en vårdkultur där patienten känner sig välkommen, respekterad och vårdad. 
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Under denna premiss kan hon ges utrymme och tillåtas vara patient.  Kanske är det så 

att den BB-vård som kvinnorna i studien tagit del av präglas av en icke reflekterande 

vårdkultur där vårdarnas syn på vårdandet inte är förenlig med mammornas? Enligt 

Rytterström (2011) kan begreppet vårdkultur ses som den tradition som förmedlas 

mellan människor. Vårdkultur definieras som ett eget fenomen och begreppet kan såväl 

beskriva bristfällig som klanderfri vård. Begreppet handlar inte om att värdera vården i 

sig utan syftar till att beskriva det meningssammanhang som utgör vårdens praxis. 

Vidare beskriver författaren hur vårdpersonal som tillhörde en bemanningsenhet 

anpassade sig till de oskrivna rutinerna som fanns på varje avdelning och på det sättet 

gjorde de dem till sina egna. På så sätt anpassade de sig till den rådande vårdkulturen. 

Vårdkulturen beskrivs som såväl stärkande och hindrande för det goda vårdandet. Den 

kan hjälpa vårdarna att ge vården en mening men den kan även, om den tillåts vara 

oreflekterad, orsaka ett vårdlidande för den enskilda patienten. I begreppet vårdkultur 

blir vårdrutiner centrala och rutiner utvecklas för att vården skall underlättas. Rutinerna 

kan även hindra att god vård ges. När inte vårdarna kritiskt reflekterar över gängse 

rutiner kan dessa implementeras utan att ta hänsyn till konsekvenserna för patienten. 

Rutiner kan också agera som ursäkter för att inte behöva möta patientens lidande 

(Rytterström, 2011). Dahlberg och Segesten (2010) beskriver att den vårdkultur som 

finns idag fortfarande präglas av det medicinska synsättet och ger inte alltid utrymme 

för existentiella frågor och vårdande samtal.  

 

En betydande andel av de mammor som upplevde vården bristfällig beskriver att de 

hade svårigheter att få till en fungerande amning. När amningen är svår att etablera blir 

den nya rollen som mamma extra sårbar. Detta bekräftas i Palmérs et al. studie (2012) 

där upplevelsen av att kämpa med svåra amningssvårigheter beskrivs som en existentiell 

vilsenhet i moderskapet. Några mammor i vår studie beskriver situationer då de känner 

sig otillräckliga och ifrågasätter om de verkligen är bra mammor till deras barn. 

Exempel på detta är när barnet förlorar vikt trots att mamman tycker att amningen 

fungerat bra. Hon trodde att hon gjorde rätt och känslan som kan uppkomma när hon 

inser att barnet istället har gått ner i vikt kan göra att hon känner sig värdelös. Om inte 

vårdaren ger henne tid och tillåtelse att öppna upp för en dialog finns risken att hon 

lämnas ensam med sina känslor av otillräcklighet som hon inte vågar uttrycka. När 

vårdmötena dessutom kantas av kränkningar och därmed inte upplevs stärkande väcks 

känslor av misslyckande och skuld. Kvinnorna kunde då tappa tilliten till sig själva. För 

att vårdaren skall kunna uppmärksamma detta krävs ett vårdande kontext där 

mammorna blir bekräftade, känner sig sedda och upplever att vårdaren har tid för dem. 

Utebliven uppföljningen av vård kan skapa ett lidande, såväl av emotionell som av 

fysisk karaktär. Smärtsamma och såriga bröstvårtor kan göra att mamman upplever 

amningen som mycket svår och amningsstödet kan på grund av tidspress förminskas till 

något enbart konkret i form av hur barnet skall ta tag och mammans emotionella behov 

av stöd tillgodoses då inte fullt ut. Även Dykes (2005) och Zwedberg (2010) beskriver 

att vårdarna upplevde tidspress och att tid för djupare kontakt saknades.  

 

En aspekt som tydligt framkommer i vår studie är att amningsattityderna bland vårdarna 

skiljer sig åt. Detta påverkar i hög grad vilken information som förmedlas. Ekström 

(2005) har undersökt hur amningsattityder hos vårdaren kan påverka amningen och hon 
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fann att det fanns flera typer av amningsrådgivare. Beroende på vilken inställning till 

amning vårdaren hade menar författaren att amningen i vissa fall kunde skadas på grund 

av bristande kunskaper och ogynnsamma attityder. Detta kan jämföras med studiens 

resultat där några mammor beskriver hur de slutade amma på grund av uteblivet stöd 

eller negativa minnen av hjälpen de fått.  Kvaliteten på vårdandet och 

omvårdnadsrutiner vid amningsstödet har betydelse för mammans inställning och 

känslor till amning och barnet. Vårdpersonalens attityder förändrades i Ekströms studier 

(Ekström, 2005; Ekström & Nissen, 2006) på ett gynnsamt sätt när vårdaren fått en mer 

processorienterad utbildning i amningsrådgivning. Mammorna som fått stöd av den 

utbildade personalen upplevde en större ökad närhet och ett bättre samspel med barnet. 

Redan för två decennier sedan beskrev Ramos (1992) hur relationen som uppstår mellan 

vårdaren och mamman kan ses som en parallellprocess till hur relationen mellan mor 

och barn utvecklas. Vårdarens relation till mamman blir en sorts modell för mammans 

egen relation till barnet. Det vårdande förhållningssättet kunde sedan användas av 

mamman när hon interagerar med barnet (Karl, Beal, O´Hare & Rissmiller, 2006). Karl 

et al. (2006) betonar att det inte är tillräckligt att lära en nybliven mamma att 

exempelvis byta en blöja eller ge barnet mat eftersom detta inte gör att mamman älskar 

sitt barn. Det är vårdarens känslomässiga engagemang i varje enskilt mor-barnrelation 

som hjälper mamman att knyta an till sitt barn. Karls et al. modell fokuserar 

huvudsakligen på mamman men inkluderar även pappan och andra centrala 

familjemedlemmar så att hela familjen kan utveckla individuella relationer till barnet 

och till varandra. Då författarna belyser vikten av vårdarens betydelse för själva 

anknytningen måste frågan ställas om vad som händer med mor och barnrelationen när 

den goda vårdrelationen mellan kvinnan och vårdaren allt oftare uteblir. 

 

Ellberg (2008) anser att hälso- och sjukvårdens stöd till de nyblivna föräldrarna behöver 

förbättras och utvecklas. I takt med att vårdtiderna på sjukhusen reducerats har även 

vårdtiderna inom eftervårdsverksamheten minskat. Detta har gjort att föräldrarnas 

möjlighet att få stöd avsevärt har minskat. Detta är något som i stor utsträckning 

påverkar föräldrarna, och vi har idag evidens för att den vård de får under BB-tiden inte 

motsvarar deras förväntningar (Ellberg, 2008; Rudman & Waldenström, 2007). En del 

av förklaringen till föräldrarnas missnöje skulle kunna vara att det inte finns några 

specifika mål med BB-vården idag. På 1960-talet fanns det från Socialstyrelsen tydliga 

direktiv kring vad BB-vården skulle inbegripa (Waldenström, 2007) och idag finns 

ingen tydlighet, varken för föräldrarna eller för vårdarna. Rudman och Waldenström 

(2007) resonerar kring att detta kan skapa orealistiska förväntningar på vården bland 

föräldrarna. Det som framkommer såväl i vår studie som i tidigare studier är att 

missnöjet som uttrycks grundar sig i att föräldrarna inte blir sedda som unika individer 

och att personalens sätt att bemöta dem inte stärker dem i deras föräldraskap. Ska inte 

föräldrarna kunna kräva att deras behov av individuellt anpassat stöd skall tillgodoses? 

Barnmorskeförbundet har under år 2012 tagit fram ett dokument för säker BB-vård och 

detta väntar nu på godkännande från Svensk förening för Obstetrik och Gynekologi 

(SFOG), Svenska barnläkarföreningen (BLF) och Barnmorskeförbundet och vi 

uttrycker en önskan om att detta styrdokument skall bidra till att förtydliga vad BB-

vården skall inbegripa (Kajsa Westlund, personlig kommunikation, december 2012). 
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Vi anser att studiens resultat bör tas på största allvar då den vård som mammorna såväl 

upplevt som inte fått orsakat dem ett lidande i det nya moderskapet. Oavsett om 

förlossningen varit helt normal ur det medicinska perspektivet kan mamman ha ett 

existentiellt behov av att vårdas. Följaktligen bör mammorna själva kunna påverka 

vilken typ av vårdform de önskar och stödet de får måste bli mer patientfokuserat. 

Vårdarna har ett viktigt och betydelsefullt arbete och de måste ges förutsättningar för att 

kunna bedriva en god vård. Då det centrala i vårdandet är relationen mellan patient och 

vårdare måste dessa relationer möjliggöras och vården måste bedrivas på ett sådant sätt 

så att hon får utrymme och tillåtelse att komma till BB och känna sig väl 

omhändertagen. Detta är inte någonting som har med den ekonomiska budgeten att göra 

utan snarare krävs en vårdkultur som präglas av medmänsklighet och lyhördhet oavsett 

ekonomiska förutsättningar. Dalhberg och Segesten (2010) menar att en vårdrelation 

som har en vårdande potential inte nödvändigtvis måste vara särskilt lång. Det kan 

handla om ett möte som pågår under några minuter, det viktiga är att mötena blir 

vårdande. En mamma beskriver detta på ett mycket träffande sätt:  

 

”Det hade räckt med några positiva ord och någon som hade lyssnat i ett par minuter” 

 

Kliniska implikationer  

Vi ser en stor fördel i att ha kunnat ta del av en större undersöknings datamaterial då det 

ökar möjligheten för att resultatet skall kunna användas i det kliniska 

förbättringsarbetet. Det finns flera betydande aspekter som troligtvis skulle kunna öka 

möjligheterna för att tillfredsställelsen bland patienter skall öka. En åtgärd vore att BB-

hotell alltid skall bemannas av en barnmorska dygnet runt för att tillgodose patienternas 

behov av stöd. Vården bör bedrivas utifrån ett tydligare patientperspektiv där 

föräldrarna får det stöd de önskar och där de tillåts bli vårdade som patienter och inte 

enbart som friska kvinnor. Eftersom BB-vården präglas av ett stort informationsgivande 

bör ett led i förbättringsarbetet vara att erbjuda personalen fortlöpande utbildning inom 

pedagogik och kommunikation för att möjliggöra det vårdande samtalet. Den enskilda 

vårdaren behöver vara medveten om att vårdrelationen och det vårdande samtalet har 

stor betydelse för det nyblivna familjeparets välbefinnande. Att höja personalens 

kompetens genom att ge processorienterad amningsutbildning skulle troligtvis ge 

tryggare mammor i och med att deras samspel med barnet utvecklas. Studiens resultat 

lyfter dessutom behovet av ett tydligare värdegrundsarbete inom BB-vården då dels 

patientbegreppet behöver lyftas och dels behöver vårdarna en tydligare samsyn kring 

vilken vård som skall ges.   

  

Förslag till fortsatt forskning 

Det finns mycket forskning kring mammans erfarenheter av att vårdas på BB men det 

finns få studier som beskriver partnerns upplevelse av att samvårdas på BB-hotell. Detta 

hade varit intressant att få en fördjupad kunskap kring då vi anser att partnern skall ses 

som självklar inom all BB-verksamhet. Då vården på BB-hotell i stor utsträckning 

bygger på korta vårdmöten och egenvård vore det intressant att beskriva hur 

barnmorskorna som arbetar på BB-hotell upplever detta. En annan aspekt som vore 
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viktig att belysa är vårdarens upplevelse att hjälpa vid svåra amningssvårigheter samt att 

beskriva vad händer i vårdmötet när vårdaren bli konfronterad med mammans 

existentiella behov av att hantera svårigheter.  
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