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Abstract 
Background Many mothers who have given birth premature wish to breast feed their 
children for immunological reasons and as a compensation for a pregnancy that ended 
too early.  The breast feeding may be complicated and in need of great patience as the 
child might need health care. Depending of the baby´s sensitivity it can vary in time for 
a child to start breast feeding. One of the important reasons for the mother to get her 
breast feeding started is to make milk production start, corresponding to the amount 
of milk that a fully mature baby would need. To get a sufficient production it is 
important to start emptying the breasts quick as possible after having given full 
extend.  
Aim with the study was to illuminate the meaning of emptying the breasts for mothers 
whos baby was born premature. 
Method Seven mothers who had given birth before week 34 and had experienced 
emptying breasts. The data collection come from interviews and the results have been 
analyzed by a fenomenological hermenutichal approach. 

Results shows that emptying the breasts is done without any effort but that mothers 
are eager to look at their own needs at the same time as their own needs are being put 
aside.  The hospital care can make the women feel left out and controlled. Self-
confidence gets important as well as the structure. When the result is not as you had 
planned sadness make you realize that things cannot be changed. The feeling of 
managing, understanding and meaningfulness fills you up. 
Conclusions looking at it from a scientific perspective it is very important to consider 
the individual mothers experience in how to empty the breasts from milk and how to 
strengthen her self-confidence. 
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Sammanfattning 
Bakgrund Många mammor som fött barn prematurt önskar amning som uppfödning för 

sitt barn för bröstmjölkens immunologiska faktorer och som en kompensation för att 

graviditeten avslutats för tidigt. Amningens etablering kan vara komplicerad och kräva 

tålamod när barnet behöver vård. Beroende på barnets känslighet kan det ta olika lång 

tid tills barnet kan påbörja amningsträning. En av de viktigaste faktorerna för att 

amningen ska kunna etableras är att mamman får igång en tillräcklig mjölkproduktion 

motsvarande den mängd ett fullgånget barn skulle kräva. För att få igång en tillräcklig 

produktion är det bra att komma igång med urmjölkning så fort som möjligt efter 

barnets födelse. Mamman behöver stimulera mjölkproduktionen tills barnet ammar fullt. 

Syftet med studien var att belysa innebörden av urmjölkning för mammor vars barn 

fötts prematurt.   

Metod Det strategiska urvalet utgörs av sju mammor vars barn fötts före vecka 34 med 

erfarenhet av urmjölkning. Datainsamlingen består av öppna intervjuer och materialet 

har analyserades med en fenomenologisk hermeneutisk ansats. 

Resultatet visar att urmjölkning utförs i en oreflekterad ansträngning men att mammor 

är måna om de egna behoven samtidigt som behoven åsidosätts. Vårdkontexten kan 

kännas utlämnade och begränsande. Självtilliten får betydelse liksom strukturen. När 

utfallet inte blir som planerat kan sorgen innebära att förhålla sig till det som inte kan 

förändras. Känsla av hanterbarhet, begriplighet och meningsfullhet kan få betydelse för 

processen.  

Slutsats Ur ett vårdvetenskapligt perspektiv blir det betydelsefullt att utgå från den 

enskilda mammans upplevelser av urmjölkningen och stärka en god självtillit.  
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Förord 

 
Det har varit berikande att få lyssna till mammornas berättelser och genom studien få 

återge deras innebörd av en enastående prestation. Naturligtvis har det också varit 

oerhört roligt att träffa de fina barnen. Min förhoppning är att studien ska kunna ge ett 

bidrag och väcka idéer till dem som arbetar inom neonatalvård.  

 

Ett innerligt varmt tack till min handledare Kristiina Heikkilä som har bidragit med 

kreativ vägledning under uppsatsens process. Ditt varma bemötande har ingivit trygghet 

och ditt engagemang har ingivit inspiration. 

 

Ett stort tack till dem som bistått med att lämna ut informationsmaterialet om studien 

vilket har varit en ovärderlig hjälp. Tack också till de neonatalavdelningar som önskade 

delta men inte hade möjlighet. 

 

Utan de mammor som har delat med sig av sina erfarenheter hade studien inte varit 

möjlig. Era berättelser bär jag med mig i mitt hjärta. Min förhoppning är att era 

upplevelser ska utveckla ett än mer individuellt bemötande och förhållningssätt från 

neonatalvården vilket kan underlätta för andra mammor som behöver urmjölka. Jag 

kommer fortsätta värna om föräldrars, vars barn vårdas på neonatalavdelning, intressen. 

 

Studiens arbete har tagit tid från min familj och jag hoppas få kompensera dem 

framöver. Ert tålamod och förståelse har varit ett stort stöd och mina fantastiska söner 

Albin och Hugo har bidragit med teknisk support som jag är oerhört tacksam över. 

 

 

 

 

Ulrika Fransson 

Barnsjuksköterska 
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Introduktion 
Barn som fötts prematurt, före 37:e graviditetsveckan enligt världshälsoorganisationens 

definition, har på grund av små energireserver behov av ett högt näringsintag. Viktuppgången 

för dessa barn är dock ofta otillfredsställande under vårdtiden på neonatalavdelning. En 

sparsam viktuppgång i neonatalperioden kan påverka barnets kognitiva utveckling negativt. 

Amning har visat sig gynna den kognitiva utvecklingen med en särskild betydelse om barnet 

fötts prematurt (Lagerqrantz, Hellström-Westas & Norman, 2008).  

 

Mammors mjölk till barn som fötts prematurt är anpassat efter barnets ålder.  Bröstmjölken 

innehåller då mer proteiner och fett men mindre kolhydrater än de mammors mjölk som har 

fött barn i fullgången tid. Proteiner och fett är bra för tillväxten och mjölken blir mer lättsmält 

med mindre kolhydrater. För många mammor till barn som fötts prematurt blir förhoppningen 

om amning en del av mammarollen. Att etablera amning på neonatalavdelning handlar till stor 

del om att få igång mjölkproduktionen. Ofta behöver mammor till barn som fötts prematurt ett 

professionellt och individuellt stöd för urmjölkning. Trots bröstmjölkens hälsofördelar och 

mammors önskan om amning är amningsfrekvensen lägst för barn som fötts prematurt 

(Jackson & Wigert, 2013; Socialstyrelsen, 2013). Studier om bröstmjölkens fysiologi och 

tekniker för urmjölkning finns. Däremot behövs forskning som fokuserar på mammors 

upplevelser av urmjölkning när barnet vårdas på neonatalavdelning. Mammors upplevelser av 

urmjölkning bör dock vara utgångspunkten för det professionella stödet.  

 

 

Bakgrund 

Vård på neonatalavdelning för barn som fötts prematurt 

Att barn föds prematurt kan bero på flera orsaker och det är inte alltid som orsaken kan 

förklaras. Faktorer kan vara högt blodtryck, njursjukdom, infektion i fosterhinnorna, 

avvikelser i livmodermunnen eller i placenta hos mamman och tvillinggraviditet eller orsaker 

hos fostret men förklarar bara cirka hälften av graviditeterna som avslutas för tidigt. 

Prematuritet är inte någon sjukdom men barnets omognad kan medföra komplikationer och 

det påverkar vårdtiden. Förlossningen kan bli mer påfrestande för ett barn som föds prematurt 

än för ett fullgånget barn eftersom den innebär större risk för syrebrist (Lagerqrantz et al., 

2008).  
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Lungorna för ett barn som föds prematurt har inte hunnit utveckla ämnet surfactant som håller 

lungblåsorna utspända och lungorna är inte färdigutvecklade för att upprätthålla en normal 

andning vilket kan bidra till andningsuppehåll. Barnet kan behöva hjälp med syrgas, 

övertrycksandning via continuos postitive airway pressure (CPAP) eller intubering till 

respirator. Vid lungomognad sluter sig hålrummet i hjärtat, som hjälper barnet att syresätta sig 

under fosterstadiet, senare än normalt vilket påverkar cirkulationen med risk för lungödem 

och lågt blodtryck. Blodkärlen i hjärnan är sköra och förändringar i blodflödet kan orsaka 

hjärnblödning. Oftast kan dock andra områden i hjärnan kompensera det skadade området och 

en hjärnblödning behöver därför inte innebära några konsekvenser. Barn som föds prematurt 

har den första tiden en tunn och skör hud med en större vätskeavdunstning jämfört med barn 

som föds i fullgången tid. Genom kuvösvård kan en hög lufttemperatur upprätthållas. 

Vätskeförlusterna kan också behöva kompenseras med intravenös vätska. På grund av 

avsaknaden av underhudsfett finns svårigheter att upprätthålla kroppstemperaturen. Till hjälp 

för att hålla värmen kan barnet vårdas hud mot hud hos föräldern i så kallad känguruposition 

alternativt i kuvös eller värmebädd. Levern är omogen vilket innebär en svårighet att bryta ner 

bilirubin som är en restprodukt från blodet. Bilirubinet färgar huden gul och behöver ofta 

behandlas med ljusterapi för att inte orsaka hjärnskador. Det finns stor risk för infektion på 

grund av ett omoget immunförsvar men även intravenösa infarter ger en ökad risk och ofta 

behövs behandling med antibiotika. Vården kan innebära att barnet utsätts för smärtsamma 

procedurer som kan lindras genom en trygg miljö, smärtstillande medicin, sockerlösning i 

munnen eller amning. Små energireserver med risk för hypoglykemi och en omogen mag- 

tarmkanal kan innebära att barnet till en början behöver intravenös näringstillförsel. Så snart 

som möjligt ges bröstmjölk för att stimulera tarmmotoriken (Lagerqrantz et al., 2008). 

 

En förändrad föräldraroll när barnet behöver vård på neonatalavdelning 

Att bli förälder är en stor lycka men kan innebära oro och orsaka mycket stress om barnet 

fötts prematurt. Föräldrarna har inte hunnit skapa sig en bild av barnet och de möter ett litet 

barn med genomskinlig hud som behöver professionell hjälp av vårdpersonalen för att 

överleva. Att känna sig som mamma till ett barn som fötts prematurt kan vara en mer 

komplicerad process än om barnet fötts fullgånget och är friskt (Flacking, Ewald & Starrin, 

2007). Barnets omognad med behov av stöd för andning, cirkulation och nutrition kan vara 

oväntat och skapa osäkerhet kring föräldrarollen (Jackson & Wigert, 2013).  
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När barnet föds prematurt känner många mammor skuld och ifrågasätter varför det hänt 

(Rossman, Kratovil, Greene, Engstrom & Meier, 2013) och de funderar mycket på om de 

hade kunnat göra något åt det (Rossman, Engstrom, Meier, Vonderheid, Norr, & Hill, 2010). 

Oro och stress är vanligt efter förlossningen (Sisk, Quand, Parson & Tucker, 2010). I 

Rossmans (2013) studie som handlar om mammors tilltro till sin bröstmjölk relaterar varje 

mamma till en traumatisk förlossningsupplevelse med stress, ångest och osäkerhet för sitt 

barns hälsa och ibland för sin egen (ibid.).  Den oväntade födseln och risken att barnet inte ska 

överleva leder till kaos där mamman känner sig skrämd, besviken, värdelös och misslyckad 

(Flacking, Ewald, Hedberg Nyqvist & Starrin, 2006). Mammor upplever det känslomässigt 

svårt att inte ha sitt barn hos sig (Björk, Thelin, Peterson & Hammarlund, 2012). Miljön på 

intensivvårdssalen upplevs som stressande med brist på avskildhet och sekretess. Apparater 

och slangar kan vara skrämmande men kan också skapa känsla av trygghet.  

Samvårdsrummens miljö där föräldrar och barn bor tillsammans upplevs mer hemlik med 

fokus på tillväxt och amning än intensivvårdssalen men känns lika offentlig (Flacking et al., 

2006). Besök av närstående är ofta begränsat på grund av infektionsrisken vilket kan innebära 

att vårdpersonalens stöd blir än mer betydelsefullt. Om det finns syskon till det nyfödda 

barnet kan föräldrarna behöva hjälp med barnpassning (Lundqvist, 2013).  

 

I neonatalvården har föräldrar blivit alltmer delaktiga i barnets vård och uppfödning. Föräldrar 

vill också vara delaktiga i barnets vård och de introduceras tidigt i omvårdnadsåtgärder. 

Delaktigheten kan stärka känslan av att vara förälder och skapa utrymme att kunna påverka 

vården men kan också vara betungande och ett lagom successivt övertagande av ansvaret för 

barnet kan vara individuellt (Lundqvist, 2013). För att stödja föräldrarnas bindning- och 

barnets anknytningsprocess kan ett familjecentrerat förhållningssätt där vården har ett 

helhetsperspektiv på sjukdomsprocess, teknik och psykosociala behov vara 

utvecklingsstödjande för barnet. När barnet bedöms vara medicinsk stabilt kan många 

neonatalavdelningar erbjuda neonatal hemsjukvård. Föräldrarna kan då fortsätta utföra vården 

i hemmet med stöd av ett besökande vårdteam (Socialstyrelsen, 2013).   

   

Etablera amning på neonatalavdelning när barnets fötts prematurt 

Många mammor önskar amning som uppfödning för sitt barn. Amningens etablering kan vara 

komplicerad och kräva tålamod när barnet behöver vård. Beroende på barnets känslighet kan 

det ta olika lång tid tills barnet kan påbörja amningsträning (Flacking, et al., 2007). 
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Sug- och sväljförmågan utvecklas successivt mellan den 28 till den 34:e graviditetsveckan 

men amning kan introduceras när barnet är fysiologiskt stabilt oavsett mognadsgrad. Antalet 

amningstillfällen och aktivitetsgraden varierar men amningen gynnas om barnet läggs till 

mammas bröst vid minsta tecken på sökreflexer. Barnet behöver mycket stöd vid amningen 

med anpassning av hur mamman håller barnet. Processen till amning går ofta stegvis från att 

vid mammans bröst lukta till att söka för att senare slicka eller suga i sig några droppar till 

alltfler sugtag. Att optimera amningen handlar inte bara om att lära sig amningsteknik för 

mamman utan även att lära känna sitt barn och barnets behov (Flacking, et al., 2007). De 

mammor som ammat tidigare upplever ofta att det finns många annorlunda aspekter av att 

amma ett barn som fötts prematurt än ett barn som fötts efter fullgången graviditet (Boucher, 

Brazil, Graham-Certosini, Carnaghan-Sherrard & Freeley, 2011). Mammans självtillit till att 

klara amningen kan få betydelse där bekräftelse kan stärka självförtroendet. Situationen är 

dock känslig och känslor av skam och osäkerhet kan lätt uppstå (Flacking et al., 2007).  

 

När mamman får ha sitt barn hud mot hud tidigt, enligt kängurumetoden, som innebär att 

barnet vårdas i en position med bröstkorgen mot förälderns bröstkorg, inträder den 

känslomässiga bindningen djupare. Genom att inte separera mamma och barn utan att de 

stöttas att få vara tillsammans sänks halten av stresshormoner hos dem båda och det minskar 

risken att känna sig misslyckad som mamma. Bindningen bidrar till att mamman sällan 

lämnar sitt barn ensamt och hon pratar mer med sitt barn. Mammans mjölkproduktion och 

amningen underlättas också av kängurumetoden (Lagerqrantz et al., 2008). 

 

För att inte skapa för mycket ansträngning så att barnet kan få ork till att amma behöver 

vårdåtgärderna planeras. Genom ett observation- och vårdprogram, Newborn Individualized 

Developmental Care and Assessment Program, NIDCAP- metoden, kan barnets förmåga att 

klara av miljö och vårdhandlingar stödjas. Stödet till föräldrarna får individualiseras utifrån 

hur de hanterar förhållandena på neonatalavdelningen. Utifrån att föräldrarna ses som de 

viktigaste personerna för barnet får de stöd i att tidigt tyda sitt barns signaler och att vara 

aktivt delaktiga i barnets omvårdnad. Föräldrarnas delaktighet gynnar barnets anknytning och 

förutsättningarna för amning förbättras. För att spara på barnets energi behöver miljön vara 

lugn och tyst med avskärmning för direkt ljus i barnets synfält med en anpassning av 

måltiderna till barnets vakenhet. Mamman behöver en skön fåtölj och en säng vid barnets 

vårdplats för att sitta eller vila bekvämt och avslappnat (Lagerqrantz et al., 2008). 
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Som stöd för mamman att etablera amning kan vårdpersonalen bidra med bekräftelse för att 

öka mammans självförtroende och vägleda mamman hur barnet bäst kan stödjas. Genom 

observationer utifrån Preterm Infant Breastfeeding Behavior Scale (PIBBS) kan barnets 

signaler och kompetens påvisas för föräldrarna och när de uppmärksammar barnets signaler. 

Amningsvägledningen kan innefatta amningsställning och barnets läge och tag vid bröstet för 

att mamman ska känna sig trygg med att stödja barnet i en hopkrupen, samlad kroppsställning 

vid bröstet med rak bål och hals för en god andning för barnet. Vägledningen omfattar också 

att hjälpa mamman att bedöma sugrytm, amningstid, barnets beteende före, under och efter 

amning. Mammans upplevelse av amningsstunden och pappans upplevelse som påverkar 

mamman blir en viktig utgångspunkt. Vårdpersonal kan visa mamman visuellt hur barnet kan 

stödjas och hur positionen kan justeras med docka och tygbröst (Weimers, Gustafsson & 

Gustafsson, 2008). 

 

Det kan vara svårt för mamman att veta när det är möjligt för barnet att börja amma, en 

bedömning som personalen får hjälpa till med. Då barnets svälj- och sökfunktion är omogen 

kan tillmatning med ventrikelsond tillåta barnet att använda energin till amningen och barnet 

kan även amma under tillmatningen. Föräldrarna blir tidigt introducerade i ventrikelsondning 

som blir ytterligare ett moment tills barnet kan klara nutritionen själv. Mängden tillmatning 

reduceras successivt allteftersom barnet orkar amma mer och mer. Rutinmässig tillmatning 

efter varje amning kan fördröja amningens etablering och bör undvikas. Det kan vara lättare 

för barnet att äta små mängder oftare och att utgå från barnets signaler på intresse istället för 

utifrån klockan. Koppmatning kan vara ett alternativ till sondmatning för att etablera amning 

då samma tungrörelser används som under amning. Flaskmatning är mer påfrestande för ett 

barn som fötts prematurt som kan visa sig som saturations-och pulsfall. Flaskmatning erbjuder 

inte barnet tröst eller som strategi för självreglering på samma sätt som amning kan vara 

(Hedberg Nyqvist, 2013).  

 

Under amningens etablering kan dock olika utmaningar uppstå som gör att mamma väljer att 

avsluta amningen. Personalen ska stödja val och beslut som mamman anser vara det bästa för 

henne. Pappan som har en betydande roll för amningens etablering och barnets vård ges stöd 

för obegränsad närvaro på avdelningen under vårdtiden (Hedberg Nyqvist, 2013).  
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Bröstmjölkens och amningens betydelse för prematurt födda barn och 

deras mammor 

Mognaden av magtarmkanalen stimuleras om barn som fötts prematurt får bröstmjölk vilket 

kan bidra till att full enteral tillmatning uppnås tidigare. Essentiella fettsyror i bröstmjölken 

bidrar till hjärnans och nervsystemets utveckling som främjar den psykomotoriska 

utvecklingen med en tydligare skillnad om barnet fötts prematurt (Lundqvist, 2013). 

Antioxidanter i bröstmjölken skyddar mot stela lungor efter respiratorvård, mot 

tarminfektioner som kan leda till nekros samt mot synskador efter syrgasbehandling. (Zarban, 

Taheri, Chahkandi, Sharifzadeh & Khorashadizadeh, 2009).  

 

Bröstmjölkens antiinflammatoriska effekt får en särskild effekt för barn som fötts prematurt 

då de har ett omoget immunsystem. Under vårdtiden på neonatalavdelningen utvecklar 

mamman antikroppar mot smittämnen som finns i miljön. Antikropparna förs vidare till 

barnet via bröstmjölken. Plötslig spädbarnsdöd kan förebyggas med bröstmjölk, där det tyder 

på att effekten utgörs av antikroppar i bröstmjölken som blockerar bakterier. Möjliga 

skyddande effekter av amning har också beskrivits i studier för allergi, astma, eksem, 

glutenintolerans, ungdomsdiabetes, övervikt, autoimmuna sjukdomar och hjärt-kärlsjukdomar 

(Lagerqrantz et al., 2008). Amning kan vara lugnande i samband med smärtsamma och 

obehagliga procedurer (Hedberg Nyqvist, 2013). 

 

Fysiologiska effekter för mammor som ammar innebär mindre blödningar efter förlossningen 

och snabbare återhämtning men medför också lägre risk för bröst- och äggstockscancer och 

benskörhet (Lundqvist, 2013). Den första tiden efter förlossningen är en tid för återhämtning 

då livmodern drar sig samman, mjölkproduktionen etableras och känslan av att vara mamma 

inträder. För mammor vars barn föds prematurt och behöver vård kan det ta längre tid att lära 

känna sitt barn och etablera amningen. Amningen kan underlätta samspelet och relationen 

mellan mamman och barnet positivt. Många faktorer påverkar dock anknytningen och barn 

som flaskmatas förväntas ha samma möjligheter till en god anknytning (Lagerqrantz et al., 

2008). 
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Rekommendationer för urmjölkning av bröstmjölk 

Bröstmjölken kommer igång på samma sätt oavsett om barnet föds prematurt eller fullgånget. 

När moderkakan har avlägsnats stiger det mjölkbildande hormonet prolaktin. Prolaktin frisätts 

därefter när alveolerna töms på mjölk. Utdrivningsreflexen för bröstmjölken sker av hormonet 

oxytocin som också benämns som lugn- och rohormon. Oxytocinet kan hindras av adrenalin 

som utlöses av smärta, stress och rädsla. Utan någon stimulans av bröstmjölken återgår 

prolaktinnivåerna successivt till det normala cirka två veckor efter förlossningen. Stimulans 

av bröstmjölken bör komma igång så snart som möjligt efter förlossningen för att fortsätta 

kontinuerligt (Lundqvist, 2013).  

 

Om barnet inte orkar suga tillräcklig behöver mamman stimulera mjölkproduktionen tills 

barnet ammar fullt. Det kan göras genom handmjölkning, med manuell- eller elektrisk 

bröstpump. De första dagarna kan det vara lättare att få ut råmjölken genom handmjölkning. 

Därefter är oftast en elektrisk bröstpump det enklaste för att erhålla större volym och 

fettrikare bröstmjölk. De elektriska pumparna har program som efterliknar barnets sugmönster 

vilket kan gynna produktionen.  Frekvens och tid kan vara individuellt men oftast krävs 

urmjölkning var tredje timme, sju till åtta gånger per dygn för att komma upp i den mängd 

som barnet behöver. Antalet gånger per dygn som mamman mjölkar ur är viktigare än hur 

lång tiden är per tillfälle (Weimers et al., 2008).  

 

Vid urmjölkning av båda brösten samtidigt höjs nivåerna av prolaktin fortare som innebär att 

tiden kan minskas till hälften vid varje tillfälle. Mjuk bröstmassage några minuter innan 

urmjölkningen ökar frisättningen av oxytocin och prolaktin som kan bidra till större volym. 

Introduktionen får individualiseras med hänsyn till vad mamman vill och orkar. För att främja 

mjölkproduktionen behöver mamma få lugn och möjlighet att sitta bekvämt och avskärmat 

från övrig vård. Urmjölkningen kan göras vid barnets vårdplats som kan minska stressen 

genom att få vara nära sitt barn vilket kan hjälpa mamman att känna att hennes mjölk är viktig 

(Weimers et al., 2008). Närheten till barnet vid urmjölkning har också visat sig kunna ge en 

högre mjölkproduktion (Riordan & Wambach, 2009). Mammans urpumpade bröstmjölk är 

dock inte ett mått på hur mycket bröstmjölk mamman har då ett barn kan få ut mer mjölk än 

vad bröstpumpen kan (Weimers et al., 2008). Dock underlättar det om mammans bröstmjölk 

har uppnått samma volym som ett fullgånget barn kräver efter två veckor (Jackson & Wigert, 

2013).  
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Tills mammans mjölkproduktion har kommit igång eller om bröstmjölken inte räcker kan 

barnet få donerad bröstmjölk från en annan mamma. Donatormjölk testas och pastöriseras 

efter nationella riktlinjer. Pastöriseringen innebär att virus avdödas men också att 

immunologiska faktorer förstörs. Föräldrarna måste ge ett godkännande för att donatormjölk 

ska få ges. Donatormjölken registreras med en kod i barnets journal för identifiering av 

källan. För att nå en tillfredsställande viktuppgång behöver bröstmjölken ofta berikas 

framförallt med proteiner och mineraler. För att beräkna behovet av berikning görs analyser 

av den urpumpade mjölken. Hygienen och hanteringen av bröstmjölk är viktig då brister kan 

orsaka allvarliga infektioner för barn som fötts prematurt. Det är önskvärt att begränsa antalet 

personer som hanterar bröstmjölk avseende pastörisering, uppmätning och berikning och de 

ska i samband med hantering inte delta i vårdarbete (Lundqvist, 2013).  

 

  

Teoretisk utgångspunkt 
 

Graviditeten avbryts ofta plötsligt när barnet föds prematurt vilket kan innebära att mamman 

är oförberedd på både barnets födelse och vårdens innebörd på neonatalavdelning. Många 

mammor känner sig apatiska och avskärmade de första dagarna och för vissa mammor kan 

den känslan pågå länge. Det finns en önskan hos mammor vars barn vårdats på 

neonatalavdelning om ett bättre psykologiskt omhändertagande. Att som förälder hitta sin 

föräldraroll under vårdtiden med oväntade uppgifter såsom urmjölkning kan vara en utmaning 

samtidigt som känslorna kan pendla mellan hopp och förtvivlan över barnets tillstånd. 

Individer reagerar olika på stressade situationer och hanterar påfrestningar på skilda sätt. 

Även om situationen är densamma för individerna kan reaktionerna variera (Flacking et al., 

2006). 

 

Vårdvetenskapens teori grundar sig i ett perspektiv på individen utifrån en enhet av kropp och 

själ med beröring av hälsan, vårdandet och miljön. Ett professionellt förhållningssätt med 

expertkunskaper stödjer och är följsam inför den individuella livsvärlden. Ett förhållningssätt 

av livsvärldsperspektiv innebär att vara mottaglig för individers upplevelser och erfarenheter 

utifrån sammanhanget. Genom en öppenhet för den levda vardagen utan reduktion av 

upplevelserna kan en förståelse inträda för individens livsvärld (Dahlberg & Segersten, 2010). 

Alvesson och Sköldberg (2008) har definierat begreppet upplevelse med en större innebörd än 

bara ett sinnesintryck.  
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Upplevelser är ett grundläggande begrepp som skapas av erfarenheter, händelser, episoder, 

fenomen med en mening eller intention (Alvesson & Sköldberg, 2008). Antonovskys (2000) 

teori om känsla av sammanhang som bygger på ett salutogent perspektiv kan bidra till att 

förstå hur mammor kan klara av fenomenet urmjölkning under en många gånger bekymrad 

och ansträngd period efter barnets prematura födsel. 

 

Hälsa och levnadsglädje kan beskrivas i form av mönster och sammanhang. Ett salutogent 

perspektiv framhåller resurser och möjligheter, vad individen kan istället för svårigheter och 

det friska framför det sjuka. Salutogenes innebär att se på svåra situationer med en annan 

infallsvinkel där livets skeende kan bli utmaningar att övervinna och erfarenheter som kan 

berika längre fram. Påfrestande situationer behöver ur ett salutogent perspektiv inte enbart 

vara negativt utan kan bidra till ett nytt perspektiv för värderingar. Från kaos kan ett nytt 

sammanhang byggas utifrån kunskaper och erfarenheter som skapar en djupare medvetenhet 

om livet. Faktorer som får individen att upprätta sin vardag eller skapa rörelse mot hur 

individen skulle vilja utvecklas kan vara individuellt. Anpassningen till en ny situation kan 

underlättas genom att fördjupa sig mer kring vilja och mening än i funktionen av fysiologiska 

system. Avgörande blir mer att se möjligheter och förändring som skillnad mot en konstant 

stabilitet och att känslan av utmaningar och krav kan vara värda investering och engagemang. 

Distinktioner för situationen kan belysa kopplingar som kan vara berikande. Humor kan också 

vara en tillgång för att skapa andrum och paus men även som infallsvinkel för nya perspektiv 

(Antonovsky, 2000). 

 

Antonovsky (2000) har utvecklat ett begrepp utifrån ett salutogent perspektiv för att förklara 

de faktorer som inverkar på individers reaktioner som han benämner som Känslan av 

sammanhang, KASAM. Livssituationen kan upplevas på skilda sätt även om förutsättningarna 

är de samma. En känsla av sammanhang kan bedömas utifrån hur individen formulerar sina 

förväntningar om hur bra allt kommer att ordna sig. En varaktig men dynamisk känsla av tillit 

till de egna resurserna och motivationen blir en tillgång att hantera svårigheter liksom en 

fokusering på underlättande faktorer. KASAM berör hur individen förhåller sig till situationen 

snarare än hur personligheten inverkar. För att uppleva ett sammanhang behöver det vara en 

balans mellan regler och strategier. Engagemang kan få betydelse vilket innebär förmågan att 

intressera sig i en situation (ibid).  
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Reducerat engagemang kan vara ett uttryck för avsaknad av kontroll som kan skapa känsla av 

maktlöshet. Med en känsla av att ha kontroll över och att kunna påverka situationen stärks den 

egna förmågan att kunna agera. Påfrestningar tillsammans med en känsla av kontroll kan 

uppfattas vara utmaningar med möjlighet till personlig utveckling. Det finns en större 

tillförsikt hos personer med starkt KASAM att situationen kommer att ordna sig som kan 

förklaras med förmågan att omvandla förvirring till klarhet och kaos till ordning. Personer 

med starkt KASAM har lättare för att uttrycka känslor och önskemål. Entusiasm och hopp kan 

få betydelse för KASAM vilka är motsatser till apati och hopplöshet. När det inte går att 

komma till rätta med situation har personer med starkt KASAM lättare för att hantera 

avgjorda saker (Antonovsky, 2000). 

 

Självkänslan är central för personligheten med en varaktighet medan identiteten kan 

omformas utifrån det sociala sammanhanget. Antonovsky refererar till Bolwbys 

anknytningsteori vilken får betydelse för KASAM. Barn- och ungdomsårens erfarenheter 

påverkar individens engagemang i sociala relationer och för arbete. Har individen haft en god 

anknytning minskar risken för under- och överbelastningar. Antonovsky hänvisar till Moos 

(1995) forskning om personlig utveckling, engagemang och stöd till varandra. 

Sammanfattande utgörs livserfarenheter av både resurser och stressfaktorer vilka påverkar 

problemhanteringsförmågan och hälsan som följd.  Antonovsky gör också koppling till Reiss 

(1981) som hänvisar till den egna världsbilden där tillförsikt eller rädsla blir avgörande för 

förmågan till problemlösning och hälsa. Förmågan att se förändringar som möjligheter och 

känslan av att resurser står till förfogande blir en tillgång. Känslan av att vara offer för 

omständigheterna blir ett hinder för att hantera svårigheter. Individens försvar för anpassning 

till stressorer är ofta omedvetna (Antonovsky, 2000).   

 

De centrala begreppen i KASAM är begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. 

Begriplighet är ett uttryck för i vilken utsträckning upplevelser av både inre och yttre 

händelser kan förstås. Förståelse för fenomenet får betydelse trots att det varken bidrar till 

kontroll eller att innebörden blir mer betydande. Information som är tydlig, strukturerad och 

sammanhängande kan bidra till begriplighet. Begripligheten kan underlättas av en stabil 

förmåga att bedöma verkligheten och ett perspektiv på att förväntningarna om hur situationen 

kommer att utveckla sig kan påverkas. Begripligheten påverkar förmågan att hantera 

situationen. Upplevelser av hanterbarhet påverkas av tillgången på egna resurser eller stöd av 

andra (Antonovsky, 2000).  
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Om processen är begriplig men att situationen inte upplevs vara hanterbar kan en starkare 

motivation skapas för att göra en livsstils förändring. KASAMs motivationskomponent är 

meningsfullhet där delaktigheten får betydelse. Meningsfullheten utgörs av i vilken 

utsträckning livet har en innebörd och av känslomässiga angelägenheter. Hopplöshet som 

övergår till känslan av meningslöshet är inte någon bra grund för utveckling. Helhetsbilden av 

en individs KASAM utgörs av hur komponenterna förhåller sig till varandra. Samtidigt 

behöver inte allt i livet upplevas begripligt, hanterbart och meningsfullt utan om allt förväntas 

ordna sig kan besvikelsen bli stor när det inte finns några alternativ för en lösning 

(Antonovsky, 2000). 

 

Vårdpersonal kan skapa ett salutogent förhållningssätt genom en lyhörd samarbetsrelation där 

problem definieras som utmaningar med en tillförsikt och nyfikenhet inför att utveckla 

hanteringsförmågan. En acceptans för uppgiften och ett ansvar för handlandet blir avgörande 

för resultatet men det måste också finnas en social uppskattning genom bekräftelse för att 

lyckas. Resurser för en ansträngning utgörs av kunskaper, färdigheter, material och utrustning 

som finns till förfogande. Det kan underlätta om valet av strategi är flexibel och att 

information kan eftersökas när kunskaperna blir användbara. Rigida rutiner kan vara 

hindrande för att skapa utrymme för alternativa lösningar. KASAM kan stärkas genom 

delaktighet i att forma resultatet och en balans mellan över- och underbelastning. Vetskapen 

om att tillräcklig tid finns för en ansträngning kan minska känslan av belastning. För att inte 

bli utmattad är det viktigt att få möjlighet att slappna av ibland. KASAM kan också 

bedömmas för familjens känsla av hur alla förstår varandra (Antonovsky, 2000).   

 

 

Problemformulering  

Många mammor till barn som föds prematurt upplever amning som viktig för bröstmjölkens 

immunologiska faktorer, för att gynna tillväxten och som en kompensation för att graviditeten 

avslutats för tidigt (Boucher et al., 2011; Rossman et al., 2013; Sweet, 2008). En av de 

viktigaste faktorerna för att amningen ska kunna etableras är att mamman får igång en 

tillräcklig mjölkproduktion motsvarande den mängd ett fullgånget barn skulle kräva. För att få 

igång en tillräcklig produktion är det bra att komma igång med urmjölkning så fort som 

möjligt efter barnets födelse men ofta förskjuts introduktionen dels på grund av mammans 

hälsotillstånd men också av omtanke från personalen för att inte belasta mamman ytterligare. 
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Omtanken kan ses som missriktad då forskning visar att många mammor önskar att de hade 

fått hjälp att komma igång med urmjölkningen tidigare. Den inledande glädjen mammor kan 

uppleva över att kunna producera bröstmjölk kan dämpas av insikten att det kan vara svårt 

och ansträngande att mjölka ur tills amningen etablerats vilket innebär att mammor kan 

behöva stöd under hela processen. Trots att mammor har en önskan under vårdtiden på 

neonatalavdelning att kunna amma är det många som avslutar amningen för att 

mjölkproduktionen inte har kommit igång tillräckligt. Det kan innebära att de hälsofördelar 

som amning innebär med en särskild betydelse när barnet fötts prematurt går förlorad. 

Forskning behövs över hur mammor upplever urmjölkning och vilket stöd de behöver under 

vårdtiden på neonatalavdelning. Genom att skapa förståelse och medvetenhet om mammors 

upplevelser och behov för urmjölkning kan möjlighet skapas att förbättra stödet som kan 

stärka den ork som etableringen av mjölkproduktionen kan kräva. 

 

 

Syfte 

Syftet med studien var att belysa innebörden av urmjölkning för mammor vars barn fötts 

prematurt.  

 

 

Metod 

Design med dess vetenskapliga grunder 

Utifrån syftet valdes en kvalitativ metod med en fenomenologisk hermeneutisk ansats.  

Fenomenologisk hermeneutik är mer ett förhållningssätt och ett perspektiv än en metod. Den 

fenomenologiska ansatsen försöker förstå det subjektiva av människors livsvärld medan 

hermeneutiken utgår från författarens subjektiva förförståelse som kan ha en ömsesidig 

påverkan (Linseth & Norberg, 2004).  

 

Fenomenologin uppkom under 1800-talet som en motsättning mot naturvetenskapens syn på 

kunskap som fakta och ambitionen efter objektivitet (Granskär & Höglund Nielsen, 2012).  

Den fenomenologiska beskrivningen har utgångspunkten i en fördomsfri och neutral relation 

till informanten. Fenomenologin bygger på teorier om erfarenheter från livet med 

beskrivningar om upplevelser eller innebörder av fenomen (Linseth & Norberg, 2004).  
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Fenomen kan beskrivas vara känslor som varierar eller en beskriven händelse som upplevs. 

Erfarandet förstås utifrån vilken betydelse eller uppmärksamhet fenomenet framstår.  

Livsvärlden är ett centralt begrepp som är den värld vi lever i tillsammans med andra 

människor men också en upplevelsevärld som kan vara mer eller mindre medveten. Även 

kroppen är upplevande och allt som upplevs får en mening samtidigt som vi kan ta mycket för 

givet och självklart utan att reflektera. Livsvärlden kan betraktas som individuell men kan 

också vara social och biologisk. De levda erfarenheterna utifrån olika aspekter i ett 

sammanhang kan belysas och bidra till att skapa en delad förståelse för vad det kan innebära 

att hantera utmaningar och vad som får betydelse. Genom berättelser och reflektioner kan 

innebörder av livsvärlden, för hur det är för individen att leva och vara, förmedlas. 

Fenomenologin syftar till att skapa tydlighet för komplexa mönster av berättelser. Dock 

påverkas och konstrueras berättelser utifrån situationer och relationer som belyser 

erfarenheter och upplevelser som intersubjektiva (Linseth & Norberg, 2004).  

 

Hermeneutiken grundar sig i bibeltolkningen och humanvetenskapen från antika klassiker. 

Genom tolkningar av fenomenens innebörd där förförståelsen avgör vilka tolkningar som blir 

möjliga, konstrueras hermeneutiken. Förståelsen kan sträcka sig till det som mänsligheten 

utformar och skapar som styrs av viljan men kan också vara beroende av kontexten. Delarna 

av ett fenomen får betydelse för att förstå helheten samtidigt som förståelsen för helheten blir 

beroende av delarna. Syftet med texttolkningen är att skapa förståelse för bakgrundsmeningen 

med hänsyn till helheten i ett sammanhang som kan bidra till nya perspektiv och lämnar 

förklaringar kring samband av orsaker. Tolkningar som ska skapa ny kunskap förutsätter en 

objektiv beskrivning. Förståelsen och tolkningen fordrar empati för individens situation vilket 

kan bidra till ett större perspektiv än vad individen är medveten om. Språket får betydelse för 

förståelsen och hur upplevelser formas. Berättelsen uppstår mellan berättaren och läsaren och 

kan vid återgivning i ett annat sammanhang skapa en ny berättelse då utgångspunkten är att 

människan är tolkande. Genom att sammanföra fenomenologins livsvärlds teori med 

hermeneutikens fokus på tolkning och förståelse kan innebörden i den levda erfarenheten av 

ett fenomen bli tillgängligt (Alvesson & Sköldberg, 2008).   
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Urval 

Med relevans till syftet utgjordes studien av ett strategiskt urval av mammor som fött barn 

före den 34:e graviditetsveckan som en homogen grupp för att fånga problematiken när barnet 

haft små energireserver och inte orkat amma fullt. Mammorna skulle ha en önskan om amning 

som uppfödning eller en avsikt att ge barnet bröstmjölk så att urmjölkning introducerats. 

Vårdtiden på neonatalavdelning skulle ha uppgått till mer än två veckor för att mammorna 

skulle ha fått erfarenheter kring urmjölkning. Enbart svensktalande mammor inkluderades då 

behov av tolk hade kunnat innebära svårigheter med kontroll av översättningen.  

 

Initialt kontaktades verksamhetschefer och avdelningschefer för fem neonatalavdelningar på 

både läns- och regionnivå i södra och mellersta Sverige samt en studieansvarig och en 

mottagningssköterska för en av neonatalavdelningarna. De två neonatalavdelningar som valde 

att inte delta uppgav bemanningssvårigheter och flera studier med mammor som orsak. 

Studien presenterades på två av de tre intresserade avdelningarna under deras arbetsplatsträff 

där studieansvariga utsågs. På den tredje avdelningen åtog sig avdelningschefen att rekrytera 

informanter då informationen ansågs vara tillräcklig genom telefonsamtal med forskaren och 

skriftlig information om studien. Kontakterna bevarades med avdelningschefer och 

studieansvariga som var intresserade av att delta men avdelningarna hade en hög 

arbetsbelastning under lång period och studien fick umbäras. Då endast en informant 

rekryterats under fyra veckor valde forskaren att komplettera studien med informanter vars 

barn vårdats på den neonatalavdelning som forskaren arbetar på vilket blev ytterligare en 

avdelning. Studien godkändes där av verksamhets- och avdelningschef (Bilaga 1 och 2) och 

mottagningssköterska var behjälplig att lämna ut information till mammor (Bilaga 3) vars 

barn hade återbesök på neomottagning. Mottagningssköterska förmedlade namn och 

telefonnummer till forskaren. Därefter kontaktades informanterna via telefon av forskaren för 

uppgift om intresse kvarstod efter betänketid och då lämnades även muntlig information om 

studien. Vid intervjutillfället inspelades informanternas samtycke som alternativ till ett 

skriftligt samtycke. 

 

Sju mammor intervjuades och ytterligare två intervjuer inbokades men på grund av förhinder i 

form av sjukdom hos mamma eller barn avbokades tiderna och på grund av tidsbrist för 

studien gjordes ingen ombokning. Även att bara två neonatalavdelningar involverades i 

studien hade mammornas barn vårdats på flera neonatalavdelningar i Sverige. 
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Sammanlagt omfattade intervjuerna då upplevelser från sju olika neonatalavdelningar. Barnen 

till mammorna var födda mellan gestationsvecka 27 till 34. Vårdtiden varierade mellan tre 

veckor och fyra månader exklusive vård i hemmet. Alla barnen hade vårdats i hemsjukvård 

från två veckor till en månad. Intervjuerna utfördes inom fyra månader efter barnets vårdtid på 

neonatalavdelning för att mammornas minnen från vårdtiden fortfarande skulle vara tydliga. 

Fem av de sju mammorna hade barn sedan tidigare varav två av de barnen hade vårdats på 

neonatalavdelning.  

 

Datainsamling 

Data samlades in genom kvalitativa öppna intervjuer. Då forskaren har en intention att belysa 

ett ämne utifrån vad som är viktigt för informanten att berätta är öppna intervjuer att föredra 

(Polit & Beck, 2010). En intervjuguide (Bilaga 4) som stöd för samtalet skapades med öppna 

frågor, följdfrågor samt möjliga teman som erfarits. Intervjuguiden bidrog till att den 

efterfrågade informationen i intervjuerna hade samma inriktning utan att vara för detaljerade. 

Följdfrågorna bidrog till att komplettera svaren. För att testa intervjuguidens kvalitet gjordes 

en provintervju, enligt Henricssons (2012) rekommendation, vilken inkluderades i materialet. 

Provintervjun innebar att intervjuguiden testades avseende intervjuteknik och inspelning. 

Intervjuguiden kan också bli mer väl bearbetad med en provintervju med motiverade 

förändringar (Ibid.). Dock gjordes ingen förändring av intervjuguiden efter provintervjun då 

guiden fungerade väl. Informanterna fick välja plats för intervjun för att skapa en bekväm 

situation och som underlättade deltagandet. Provintervjun genomfördes som en 

telefonintervju efter informantens önskemål. Två informanter valde att intervjun skulle 

genomföras i hemmiljön och fyra informanter valde att utföra intervjun på sjukhus. 

Samtalstiden för provintervjun uppgick till 40 minuter medan de övriga intervjuernas tid 

varierade mellan 50 och 70 minuter. Samtalen spelades in via mobiltelefon som transkriberas 

till text. I samband med transkriberingen avidentifierades samtliga intervjuer och tilldelades 

istället en kod. 

 

Malterud (2014) belyser att det är viktigt att forskaren skapar tillit, förtroende och trygghet för 

intervjun (ibid.). För medvetenhet om den egna förförståelsen och för att intervjun inte skulle 

gå för fort fram riktades uppmärksamhet mot det som sågs, hördes och tänktes för att behålla 

öppenheten och nyfikenheten som bidrog till att samtalen gick framåt.  
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I reflektionerna användes informanternas egna ord av forskaren för att berättelserna skulle 

kännas igen av informanten. Pauser användes för att främja både den inre och yttre dialogen 

som skapade utrymme för en process åt reflektionerna. Frågorna byggde på ett hälsostödjande 

förhållningssätt för att informanten skulle känna sig bekräftad, lyssnad på med en känsla av 

att ha gjort sitt bästa för sitt barn. Forskarens neutralitet förmedlades genom 

sammanfattningar där missförstånd kunde tydliggöras och korrigeras enligt vad Fossum 

(2013) förespråkar.  

 

Data-analys  

Syftet med den fenomenologiska hermeneutiska analysen är att söka svar om variationer av 

fenomenet utifrån innebörder som förmedlas i texten. Överskådligt består tolkningen av de tre 

faserna naiv läsning, strukturanalys och sammanvägd förståelse. De tre faserna skapar en 

förklaring och helhetstolkning av potentiella innebörder av levd erfarenhet. Analysmetoden 

har utgått från Linseth och Norbergs (2004) metod, där också stöd från Persson och Sundin 

(2012) har använts.  

 

Den inspelade intervjun skrevs ner ordagrant till text inklusive pauser och känslouttryck. 

Transkriberingen jämfördes sedan för överrensstämmelse med intervjun. Den naiva 

förståelsen erhölls enligt Linseth och Norberg (2004); Persson och Sundin (2012) genom att 

textmaterialet studerades upprepade gånger för att skapa en överskådlig bild med en 

helhetsförståelse för innehållet och budskapet i berättelserna. Budskapet för det tolkade 

fenomenet i sin helhet uppkom genom att kontinuerligt växla mellan delarna, helheten, 

förklaringar och förståelse som sammanfattades. Innebörderna av den värderingsfria 

tolkningen reflekterades mot författarens förförståelse som skapade en grundläggande 

förståelse för texten utifrån en fenomenologisk inställning genom att beröras av texten (ibid.). 

 

Den naiva förståelsen utföll som riktlinje för strukturanalysen (Linseth & Norberg, 2004; 

Persson & Sundin, 2012). Strukturanalysen framförde förklaringar med en distans till den 

egna förförståelsen. I strukturanalysen bearbetades texten objektivt utifrån hela texten för att 

identifiera innebörder av fenomenet. Innebörderna urskiljdes ur meningsbärande enheter med 

koppling till problemformuleringen och syftet (ibid.). 
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En jämförelse med de meningsbärande enheterna gjordes mot den naiva förståelsen innan de 

meningsbärande enheterna kondenserades vilket innebar att långa meningsenheter fördes 

samman samt reducerades för att få fram väsentliga innebörder och gemensamma nämnare. 

De kondenserade meningarna grupperades avseende likheter och skillnader. Vidare 

sammanfördes de kondenserade meningarna till abstraherade innebörder vilket frambringade 

underteman som grupperades till teman (Bilaga 5). Strukturanalysen skapade den 

fenomenologiska analysen där kunskap söktes om informanternas erfarenheter från den 

specifika situationen (Persson & Sundin, 2012).  

 

I den sammanvägda förståelsen jämfördes den naiva förståelsen med strukturanalysen utifrån 

en kritisk eftertanke av den egna förförståelsen, relevant teori, vetenskapliga artiklar och 

litteratur utifrån dess samstämmighet eller skillnad. Utifrån forskarens förförståelse 

återinfördes texten i sitt sammanhang för att uppnå en mer abstraherad helhetsförståelse 

tillsammans med den teoretiska utgångspunkten för att få ett större perspektiv för fenomenet. 

Den sammanvägda förståelsens tolkning orienterar till möjliga sätt att ”vara i världen” utifrån 

vad texten skildrar och kan bidra med en djupare helhetsförståelse för fenomenet utifrån syftet 

och kontexten (Linseth & Norberg, 2004; Persson & Sundin, 2012). 

 

Etiska överväganden 

Den etiska bedömningen utgjordes av studiens vetenskapliga bärkraft och meningsfullhet för 

att generera ny kunskap. Därefter bedömdes riskerna med studien avseende negativa 

konsekvenser utifrån sannolikheter och omfattningen av det obehag som studien kunde 

medföra. Vinster för neonatalvården och risker för informanterna ställdes mot varandra där 

allmänna krav som att göra gott och inte skada ställdes mot kunskapskravet om att främja 

hälsa. Vad som är gott och vad som är skadligt kan vara individuellt och kraven kan komma i 

konflikt med varandra där vinsterna fick vägas mot riskerna (Kristensson, 2014). 

Grundnormen för studiens genomförande var respekt för människovärdet och integriteten som 

belyses i autonomi- och rättviseprincipen och att riskerna uppvägdes av ny värdefull 

vetenskap för att främja hälsa som belyses i principen om att inte skada och godhetsprincipen 

(www.codex.se). Studien utfördes i enlighet med Helsingforsdeklarationen, World Medical 

Association (2013), som är ett övergripande dokument för etisk policy och Lag om 

etikprövning av forskning som avser människor (SFS 2003:460).  

http://www.codex.se/
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Före studieinformationen lämnades ut till informanterna hämtades ett godkännande av studien 

från respektive verksamhets- och avdelningschef. Enligt etikkommitté Sydost behövs oftast 

inte någon etisk prövning för ett forskningsprojekt i utbildningssyfte på avancerad nivå men 

studien har kontrollerats mot deras etiska granskningsmall (Bilaga 6). Formerna för den 

skriftliga och muntliga information till informanterna och hur det informerade samtycket 

erhölls blev den viktigaste aspekten. Vad informanternas medverkan innebar preciserades i 

informationsbrevet utformat enligt www.codex.se  riktlinjer. Informationsbrevet upplyste om 

vem författaren var, syftet med intervjun, att resultatet behandlades konfidentiellt och hur 

resultatet skulle användas, att deltagandet var frivilligt med möjlighet att avbryta studien och 

vem de kontaktade angående frågor rörande studien.  Informationen har krav på begriplighet 

och det är forskarens ansvar att ta reda på att informanten har förstått alla delar, att inte 

muntligen bagatellisera riskerna och inte skapa oro eller skuld om deltagandet vill avbrytas. 

Betänketid gavs innan det informerade samtycket.  

 

Ämnet för studien kunde vara känsligt. Det fanns risk att informanterna kunde återuppleva 

minnen från vårdtiden för deras barn på neonatalavdelning där barnets födelse och första tid 

kanske inte blev som förväntat med en möjlig fortsatt oro för barnets hälsa och framtid. 

Studien kunde också väcka skuld med önskan om att ha gjort på något annat sätt. 

Bedömningen var ändå att kännedom om innebörderna av urmjölkning när barnet fötts 

prematurt kunde bidra till nytta för neonatalvården och i förlängningen till mammorna. För att 

garantera de etiska aspekterna av risk- och nyttoförhållandena var forskaren förberedd att 

bistå med förmedling av kontakter om deltagarna upplevde behov av bearbetning eller frågor. 

Forskaren har under analysen reflekterat över om informanterna hade kunnat känna igen sig i 

materialet och har inte haft en medveten avsikt att återge materialet felaktigt. 

 

 

Resultat 

Naiv förståelse                      

Upplevelserna av att etablera mjölkproduktionen kunde variera under vårdtiden. En 

diskrepans fanns för påfrestande moment som kan förstås utifrån mammors olika livsvärld 

med skilda styrkor och resurser på samma sätt som barn är unika. Den naiva förståelsen kan 

sammanfattas med en metafor som förklarar processen: 

 

http://www.codex.se/
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              ”Strapatsens strävan genom öknen kan tillslut bära blommor av äng” 

 

Berättelserna visade på att urmjölkning var ett okänt begrepp för de mammor som inte 

urmjölkat tidigare. Det innebar att fenomenet var oväntat och gav en känsla av att vara 

oförberedd.  Mammor som hade erfarenheter av urmjölkning sedan tidigare gjorde 

jämförelser med hur det hade varit. Tidigare erfarenheter av urmjölkning kunde bidra till både 

underlättande och hindrande föreställningar beroende på hur väl urmjölkningen hade fungerat. 

Det tog olika lång tid tills mammor påbörjade urmjölkningen från i nära anslutning efter 

förlossningen upp till flera dagar. Även frekvensen varierade. Urmjölkningen kunde påbörjas 

kontinuerligt direkt eller intensifieras med allt fler tillfällen successivt. Skillnaderna för 

introduktionens tidpunkt var inte något mammorna reflekterade över vilket kan bero på att 

mammor förlitade sig och överlät det ansvaret till vårdpersonalen. När bröstmjölken inte 

producerades i tillräcklig mängd för barnets behov fanns dock frågeställningen om att 

introduktionen blivit fördröjd.   

 

Om barnet behövde intensivvård som innebar att mamman inte kunde hålla om sitt barn fanns 

upplevelser av att ändå vara nära genom att urmjölka intill barnets vårdplats. Samtidigt fanns 

upplevelser av att vara utlämnad när urmjölkningen introducerades på barnets 

övervakningssal. För de mammor som fortsatte urmjölka på övervakningssal kunde 

uppgivenhet inför situationen bidra till att mammor vande sig. Att behöva vara i en offentlig 

miljö då kroppen kändes sliten var en speciell utmaning. Även om kroppen kändes orörlig 

efter förlossningen och att mammorna kunde vara allvarligt sjuka i början så var det inte 

mammorna som behövde vårdmiljön på neonatalavdelningen. Det psykiska välbefinnandet 

påverkades negativt av sjukhusmiljön och för att känna sig mer bekväm med urmjölkningen 

önskades en mer hemlik miljö.  

 

Den första mjölken tolkades som näringsrik och att vara livgivande vilket innebar glädje och 

lycka över den egna förmågan med hopp om barnets tillväxt. Mammor åsidosatte de egna 

behoven för att barnets bästa blev det viktigaste. Det kunde vara smärtsamt när bröstmjölken 

började produceras vilket dock inte påverkade beslutet att fortsätta urmjölkningen. Råd för att 

lindra smärtan uppskattades men mammor upplevde brister i vägledningen för introduktionen. 

Det fanns inte alltid ork till att fråga om informationen glömts eller missuppfattats.  
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När mammor i efterhand förstått att de borde ha gjort på ett annat sätt väckte det känslor av 

misslyckande och skuld men skulden kunde också riktas mot andra som förväntats vara ett 

stöd. Behov fanns av upprepad information samtidigt som mammor upplevde motstridiga råd 

vilket skapade förvirring och osäkerhet. En rädsla fanns för att momentet var nytt men som 

kunde övervinnas.  

 

Upplevelser av urmjölkningen var inte något som personal och mammor pratade om. 

Urmjölkningen blev en uppgift som bara skulle utföras och blev en självklar del i vården av 

barnet. Att uppgiften var ansträngande samtidigt som självklar kunde vara bidragande till att 

ämnet inte berördes i samtal. Närheten till barnet prioriterades framför urmjölkningen för att 

lära känna sitt barn. Närheten till barnet, hud mot hud, och urmjölkningen kunde vara svår att 

kombinera på grund av tidsbrist. En känsla av delaktighet infann sig genom urmjölkningen 

när barnet krävde medicinsk vård som innebar svårigheter för mamman att sköta 

omvårdnaden av barnet.  

 

Pappans värderingar om amning för barnet fick betydelse för mammans motivation till 

urmjölkningen. Det underlättade att få praktisk hjälp av pappan för att få tid till 

urmjölkningen. Upplevelser av att inte få avlastning av pappan kunde bidra till en känsla av 

uppgivenhet inför urmjölkning. En neutral inställning till urmjölkning och amning av pappan 

kunde också sammanhänga med att inte ställa ytterligare krav på mamman när hennes egna 

krav på sig själv var högt ställda. Tydlighet från pappan blev viktigare när mammor kände en 

inre stress och att ansvaret om amning var deras. Andra mammor uppfattades vara i samma 

situation vilket skapade en känsla av att inte vara ensam om situationen av att få igång och 

upprätthålla bröstmjölken men upplevelserna delades inte i samtalen som mer handlade om 

barnens välmående. 

 

Amning som förväntad uppfödning var det enda alternativet initialt även om det kunde finnas 

en osäkerhet inför att bröstmjölksproduktionen skulle komma igång. Tankarna upptogs till 

stor del av mjölkproduktionen. Struktur blev viktigt för urmjölkningen men kunde också 

skapa tidspress och brist på sömn. Sömnbristen var dock inte en svårighet mammor betonade 

vilket kan härröra till förväntningar om hur den första tiden efter barnets födelse skulle vara. 

Behov av vila var genomgående men återhämtning genom en natts sömn kunde göra 

underverk. Strukturen för urmjölkningen skulle möta vårdens rutiner på avdelningen.  
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Urmjölkningen upplevdes vara ett större projekt än förväntat, att vara inrutat och av vissa 

mammor en pina. Trots svårigheterna blev det av större vikt att ge barnet av den egna 

bröstmjölken.  

 

En känsla av trygghet infann sig när bröstmjölken räckte till barnets behov med en högre 

säkerhet om det fanns ett överskott för framtida behov. Målet om amning kunde få 

omvärderas när inte tillräckligt med bröstmjölken fanns för att försörja barnet helt.  

När barnets vård övergick till hemsjukvård upptog vardagliga göromål mer av de dagliga 

rutinerna vilket innebar svårigheter att behålla strukturen för urmjölkningen från 

neonatalavdelningen. 

 

Strukturananlys 

Texten för strukturanalysen mynnade ut i levda erfarenheter av kroppen, självet och 

processen. Gemensamma innebörder liksom skillnader samsas under varje tema. Tema och 

undertema som skapades framgår av tabell 1. 

 

Tabell 1. Resultatet presenteras utifrån tema och undertema för fenomenet 

Tema Undertema 

Levda erfarenheter av kroppen Att vara i en oreflekterad ansträngning  

Att både måna om och åsidosätta de egna 

behoven  

Att vara i behov av vila 

Levda erfarenheter av självet Att bidra med något som ingen annan kan 

Att förlora integriteten i kontexten 

Att vara berörd av intryck 

Att vara i självtillit parallellt med 

distraktioner 

Levda erfarenheter av processen Att vara i en begränsande miljö 

Att vara beroende av strukturen  

Att förlika sig med det som inte längre kan 

påverkas. 
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Levda erfarenheter av kroppen 

Att vara i en oreflekterad ansträngning 

I början upplevde mammor att det var intensivt med urmjölkningen men i efterhand kände de 

att det varit värt ansträngningen. När bröstmjölken började bildas kunde brösten bli röda och 

spända av svullnaden vilket skapade en ansträngande smärta men efterhand blev det bättre 

och det kontinuerliga obehaget upphörde. Urmjölkningen gjorde ont i början men även den 

smärtan avtog. Förväntningar fanns om att det kunde vara smärtsamt när produktionen av 

bröstmjölk kom igång och det fanns en lättnad i efterhand över att det inte hade bidragit till 

komplikationer. Andra mammor på avdelningen uppfattades vara i samma situation vilket 

blev ett stöd. Mammor som upplevde att bröstmjölken kommit igång enkelt reflekterade över 

att det inte varit självklart när de sett andra mammor som de uppfattat fått kämpa för 

mjölkproduktionen. För vissa mammor var urmjölkning ett okänt begrepp före barnets 

födelse. Mammor reflekterade över att det kunde vara en fördel att inte ha några 

föreställningar om urmjölkningen utan bara infinna sig i situationen. Mammor uppfattade 

fenomenet som självklart där situationen bara fick accepteras. Urmjölkning tolkades av 

mammor som så naturligt för vårdpersonalen att upplevelser av fenomenet inte efterfrågades. 

Urmjölkningen var ett nytt moment som skulle övervinnas och som underlättades av att 

personalen var uppmuntrande och drivande.  

 

      ”Så det var som ett hjul som bara snurrade samtidigt som det var det som höll en uppe, 

att ha lite att göra.” (I. 3) 

 

Att både måna om och åsidosätta de egna behoven 

Det upplevdes tacksamt att få hjälp av vårdpersonalen med den första smärtan som 

bröstmjölken kunde orsaka. När vårdpersonalen efterfrågade hur mamman mådde upplevdes 

trygghet.  Mammor var måna om sitt eget närings- och vätskebehov för en känsla av att kunna 

påverka bröstmjölksmängden. Tiden flöt samman med svårighet att redogöra för vad tiden 

använts till. Barnets omvårdnad och urmjölkningen innebar svårigheter att få tid till sig själv 

vilket ändå bidrog till en identitet som mamma. När matsituationen med amning, urmjölkning 

och sondning upptog all tid uppstod en känsla av att bara vara en matinrättning. Helst hade 

mammorna bara velat ha sitt barn i famnen men vid urmjölkningen fick de lägga ifrån sig 

barnet. Urmjölkningen utfördes för barnets bästa men kunde upplevas enformig och 

oangenäm.  
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      ”Tänk vad skönt det hade varit om det fanns något så att man kunde röra sina händer så 

att man kunde bläddra i en tidning, kollat i telefon eller gjort någonting … utan man kunde ju 

inte göra någonting.” Det var ju det tråkigaste som finns. Jag tyckte att det var en pina att 

pumpa, det var riktigt tråkigt eftersom man satt i den ställningen som man gjorde, att man 

inte kunde göra någonting. Så hade man kunnat underlätta det hade det varit mycket, mycket 

bättre.” (I. 5) 

 

De egna behoven kändes dock inte så viktiga utan urmjölkningen blev som ett arbete som 

sågs vara under en begränsad tid.  

 

Att vara i behov av vila 

Brist på sömn för att urmjölkningen även skulle utföras nattetid var en genomgående 

upplevelse. Medicinska komplikationer för mamman kunde också bidra till tröttheten vilket 

kunde innebära behov av att få sammanhängande sömn. Brist på tid upplevdes för 

urmjölkningen som tillsammans med övriga rutiner bidrog till sömnbrist med trötthet som 

följd. Mammor var inställda på att urmjölkningen behövde utföras även nattetid. 

Vårdpersonalen uppfattades dock ha olika förväntningar på vad mamman skulle utföra på 

natten. Det uppskattades av mammorna att få hjälp att hämta pumpmaterial, lämna den 

urpumpade mjölken och få hjälp med sondningen när pappan inte var på avdelningen. Med 

första barnet var möjligheten att sova på avdelningen lättare för papporna. Det var svårare när 

det fanns syskon. Främsta anledningen att papporna sov hemma om det fanns fler barn i 

familjen var att vårdmiljön inte upplevdes vara anpassad för syskon. Även om tröttheten var 

ihållande var det svårt att be personalen om praktisk hjälp för urmjölkningen när mammor 

noterade att de hade mycket att göra. Mammor var ändå förvånade och imponerade över att de 

orkade utföra urmjölkningen dygnet runt, något som de hänvisade till hormoner och 

moderskänslor.  

 

       ”Men ändå på något sätt så gick tiden så fort som att det var uppdelat i tre timmars 

intervaller. Ibland hade man bara en timme på sig att göra något så att jag kände nog inte, 

visst jag var ju jättetrött men sedan har man ju hormoner som man blev pigg av också. Så de 

här moderskänslorna gjorde ju att man var som en hök på sitt barn. Men jag vet att vissa 

nätter sov jag för att jag var helt slut, jättetrött.” (I. 3) 
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Levda erfarenheter av självet 

Att kunna bidra med något som ingen annan kan 

Den fysiologiska möjligheten att ge barnet bröstmjölk gav mamman en känsla av att vara av 

speciell betydelse för barnet. Mammor som blev tidigt introducerade i urmjölkning kände sig 

nöjda med det då de gärna ville att barnet skulle få mammans egen mjölk. 

 

      ”Innerst inne har man ju den här pressen och försöker och vill gärna få igång det för man 

vet att det är viktigt att de får i sig bröstmjölk och att det kommer igång.” (I. 4) 

 

När barnets medicinska vårdbehov innebar att vårdpersonalen till stor del skötte om barnet 

skapade urmjölkningen en känsla av delaktighet och att kunna ge barnet något som inte 

vårdpersonalen kunde bidra med. Urmjölkningen sågs av mammor som ett familjeuppdrag. 

Mammor önskade uppmuntran för urmjölkningen av pappan. Pappans inställning till amning 

kunde få betydelse för orken att fortsätta urmjölka. Funderingar fanns hos mammor om 

pappans inställning till bröstmjölk och amning påverkats när mamman inte kunde närvara på 

neonatalavdelningen den första tiden utan pappan var den som följde med barnet till 

neonatalavdelningen och introducerades i tillmatning. Mammor önskade att pappor tydligare 

hade uttryckt betydelsen av att bröstmjölken kom igång för att ge barnet förutsättningar till 

amning.  

 

När mammor uppfattade att amningen inte var lika betydelsefull för pappan kunde en känsla 

infinna sig av att ansvaret för barnets bästa var mammans som tog ork från urmjölkningen. 

Mammor önskade också att de fått mer hjälp av pappan att komma ihåg urmjölkningen. 

Påminnelser om urmjölkningen av pappan kunde uppfattades vara både ett stöd och skapa 

krav. Mammor som betraktade närheten för barnet som prioriterat önskade avlastning av 

pappan med att vårda barnet hud mot hud. Även om pappan var delaktig på olika sätt i 

urmjölkningen blev det tydligt att mamman och pappan hade olika roller för uppgiften.  

 

Att förlora integriteten i kontexten 

Det fanns en känsla av maktlöshet när mammor behövde urmjölka på övervakningssal. 

Urmjölkningen upplevdes privat av många mammor och de ville inte bli betraktade. Miljön på 

övervakningssalen upplevdes inte som gynnsam för urmjölkningen. Första bekantskapen med 

bröstpumpen var oftast på övervakningssalen. 
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Övervakningssalens yta upplevdes som öppen samtidigt som det var för litet för att få vara 

privat. Även om det fanns vikväggar kunde det kännas besvärande att urmjölka när det fanns 

fler familjer i rummet, speciellt andra pappor.  

 

      ”Men då ville de att jag skulle sitta, (barnets namn) hade respirator och låg på 

akutrummet så det var ju fler där och så ville de att jag skulle sitta där och pumpa. De ville 

att jag skulle sitta där för det är ju kontakten med bebisen som gör att det blir mer mjölk. Då 

satt jag bara där och spände mig och tyckte att det var obehagligt.” (I. 7) 

 

Samtidigt kunde den utlämnande känslan avvärjas med att mamman inte skulle träffa de 

människorna de mött på avdelningen efter vårdtiden. Om barnet var mycket litet eller för sjukt 

för att tas ur kuvösen kunde det för vissa mammor ändå kännas bättre att vara nära sitt barn 

under urmjölkningen. Samtidigt upplevdes situationen naturlig vilket bidrog till att mammor 

vande sig. Den utlämnande känslan mammor kunde uppleva av att urmjölka på 

övervakningssal förminskades när de iakttagit andra familjers situation på 

neonatalavdelningen där barnets tillstånd bedömdes vara allvarligare än vad det innebar att 

urmjölka offentligt. Dock avbröt mammorna urmjölkningen många gånger abrupt till exempel 

när ronden kom. 

 

      ”Det tyckte jag var jobbigt att man satt och pumpade på rummet så plötsligt kom två 

läkare och två sjuksköterskor in och ska prata om (barnets namn) och då sitter jag halvnaken 

och pumpar.” (I. 6)  

 

Om urmjölkningen behövde avbrytas släppte vacuumet som byggts upp och 

utdrivningsreflexen upphörde. Ett avbrott innebar att mamman fick börja om från början med 

urmjölkningen.  

 

Någon mamma tyckte det var motbjudande att se mjölken i början. En speciell doft från 

mjölken kunde ibland kännas i det gemensamma mjölkköket som upplevdes obehaglig. I det 

gemensamma mjölkköket träffade mammorna andra mammor och vårdpersonal att utbyta 

några ord med vilket var trevligt. Dock kunde mötena också kännas besvärande, speciellt efter 

förlossningen då kroppen kändes sliten och ofräsch.  
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Att vara berörd av intryck 

Det fanns funderingar kring om förberedelse redan på mödrahälsovården hade kunnat bidra 

till att lättare ta till sig informationen om urmjölkningen. Samtidigt reflekterade mammor 

också över att det kunde finnas svårigheter att ta till sig information innan förlossningen och 

att det hade kunnat skapa oro att få den informationen. I början var mammorna inte så 

mottagliga för information, exempelvis rörande bröstmjölksdonator. Det kunde vara svårt för 

pappan att redogöra för information till mamman då han också kunde känna sig chockad över 

barnets prematura födsel och den medicinska vården. 

 

Vissa mammor var nöjda med introduktionen och tyckte att de hade fått tillräcklig 

information medan andra mammor upplevde introduktionen som bristfällig. Mammor 

upplevde olika råd vid introduktionen om hur länge de skulle urmjölka per gång, vilken styrka 

de skulle ställa in på maskinen och specifika program. Det fanns behov av upprepad 

information. Vissa mammor hade önskat mer informationsmaterial medan andra tyckte att det 

kunde vara svårt att fokusera på en informationstext.  

  

      ”Man vet inte vad man ska fråga om. Det kommer ingen mjölk men vad ska jag göra. 

Visst, det är ju en fråga.” (I. 7) 

 

Ofta kände mammorna sig ofokuserade, att de befann sig som i en bubbla, som bidrog till att 

de glömde urmjölkningen. När personal kom in under pumpning för att berätta något kunde 

det vara svårt att fokusera på informationen. Mammor upplevde att personalen var så vana att 

de inte tyckte det var konstigt att informera när mamman satt och pumpade.  

 

Att få information om att bröstmjölken var viktig näringsmässigt för barnet blev en 

motivation för att fortsätta urmjölkningen. Det fanns skillnad på hur informationen 

förmedlades. Viss personal upplevdes vara tydligare än andra. Personalens olika 

personligheter uppskattades. Viss personal var lättare att anförtro sig åt och vissa bidrog med 

humor som lättade upp varandet. Hjälp av personalen med praktiska saker såsom att hämta 

mat till dem själva underlättade kapaciteten att urmjölka. Tankar fanns om att andra mammor 

som behövde urmjölka hade kunnat vara ett stöd men vårdmiljön underlättade inte naturliga 

möten. Mammor orkade sällan söka information om urmjölkningen på egen hand men ett 

forum på internet där frågor kunde ställas till andra mammor efterfrågades.  
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Att vara i självtillit parallellt med distraktioner 

Mammor reflekterade över att de före graviditeten förlitade sig på att kroppen själv skulle 

sköta om att bröstmjölk började produceras. När mammor noterat att bröstmjölk funnits i 

brösten under graviditeten skapades självtillit om att bröstmjölksproduktionen skulle komma 

igång. Den första bröstmjölken upplevdes näringsrik genom dess färg och konsistensen som 

symboliserade liv och bidrog till en lycka över att vara mamma. Efterhand förändrades 

bröstmjölkens utseende till att bli tunnare och mer vit med upplevelser av att den då kanske 

inte var lika givande längre. 

 

Bröstmjölkens betydelse för mammor utgjordes av att vara fullkomlig för barnet. När barnet 

hade fått donatormjölk utan att mamman hade fått information om detta uppstod osäkerhet 

och en rädsla för vad barnet hade fått. Även om mammor fick information om rutiner för 

donatormjölk upplevdes det olustigt. Samtidigt kändes det bra att det fanns donatormjölk som 

uppfattades vara bättre än bröstmjölksersättning.  

 

Mammor värderade närheten till barnet högt både för sin egen och för barnets skull vilket 

upplevdes innebära ett hinder för att urmjölka då det i början inte fanns förväntningar om att 

barnet skulle orka äta själv. Att barnet skulle få känna hudkontakten, doften och höra 

hjärtslagen blev då viktigare för en del mammor än urmjölkningen när barnet sondmatades. 

Känguruvården bidrog till en känsla av att vara mamma men hjälp önskades för att kunna 

urmjölka när barnet vårdades i känguruposition då samtidig urmjölkningen upplevdes vara 

komplicerad. Samtidigt fick mammor förståelse för barnets behov när de blev 

uppmärksammade på att barnet inte skulle varit fött än vilket gav kraft att fortsätta med 

urmjölkningen. Ett foto av barnet att titta på under urmjölkningen kunde bidra till en känsla 

av närhet när en fysisk närhet inte var möjlig. Att få en successiv introduktion för delaktighet i 

barnets vård av personalen bidrog till att rädslan för det okända vände till ett lugn som 

underlättade urmjölkningen. Mammor som började producera bröstmjölk tidigt och kunde 

upprätthålla en god tillgång upplevde belåtenhet och välbefinnande med sig själva och än 

tydligare om barnet också hade en god tillväxt. Även om bröstmjölken inte räckte för barnets 

behov längre fram var mammor tacksamma över den första bröstmjölken, att de kunnat ge 

barnet det som de ansåg vara bäst i början.  
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Mammor som uppfattade sig själva med karaktärsdrag av lugn och tålamod ansåg det varit av 

nytta för bröstmjölksproduktionen. För mammor som hade barn sedan tidigare uppfattades 

bröstmjölksmängden påverkas av känslor som lugn och stress, känslor vilka delvis kunde 

styras genom avslappnings-och andningsövningar, något som inte varit så tydligt för dem med 

första barnet. Önskan om att få igång bröstmjölken kunde skapa krav över den egna förmågan 

som bidrog till stor stress. Mammor jämförde sin mjölkproduktion både med sig själva och 

med andra när mjölken lämnades i gemensamt kylskåp som kunde skapa känsla av 

mindervärde. 

  

      ”Första gången tyckte jag att det var så där att man såg alla andras mjölk och att de hade 

så mycket. Att se de där fulla flaskorna och så kom jag med tre, fyra droppar.” (I. 4)  

 

Mammorna insåg dock att jämförelsen de gjorde med andra mammors mjölkmängd saknade 

relevans utan att mjölkmängderna delvis hörde ihop med hur länge mammorna hade 

urmjölkat och hur mycket barnet åt själv.  

 

Vården för barnet på neonatalavdelning innebar många okända och oförväntade situationer 

som skapade en rädsla med funderingar om det påverkat effekten av urmjölkningen. När 

urmjölkningen blev tätt inpå amningen skapades en osäkerhet om mjölken skulle hinna bildas 

tillräckligt för att barnet skulle få mjölk och då hoppade mammor över urmjölkningen istället.  

Vårdtiden på neonatalavdelningen sågs som en bra föräldrautbildning där urmjölkningen 

bidrog till att bedöma hur väl barnet senare ammade genom att veta hur mycket mjölk brösten 

kunde producera. Samtidigt bidrog rutinerna kring urmjölkningen och tillmatning med ett 

kontrollbehov som uppfattades som onaturligt.  

 

Levda erfarenheter av processen 

Att vara i en begränsande miljö 

Mammor önskade att det hade funnits skärmväggar på intensivvårdssalarna som hade kunnat 

skapat mer lugn och ro och känsla av trygghet. Mammorna upplevde rummen som små och 

att de saknade avställningsyta för bröstpumpen. Om också pappa och syskon vistades på 

rummen blev det än trängre. Av hygieniska skäl skulle bröstpumpen inte stå på golvet men 

det fanns inte golvstativ till alla pumpar.  
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Pumpen var tung att bära när den behövde flyttas på och förflyttningen innebar större 

svårigheter när mamman var nyförlöst. Kvaliteten på bröstpumparna varierade vilket 

kopplades till ålder på maskinen.  

 

Kvaliteten på sömnen blev viktig då urmjölkningen och amningen innebar många avbrott men 

kvaliteten försämrades av att det var lyhört och obekväma sängar. Hävert på sjukhussängen 

kunde vara bra när mamman var nyopererad men skapade annars en känsla av att vara sjuk. 

Sjukhussängarna kunde justeras så att mamman kunde få ryggstöd vid urmjölkningen. En bra 

fåtölj var värdefullt men det var svårt att luta sig bakåt för då kom ingen mjölk. 

 

      ”Jag kunde aldrig sitta bekvämt när jag pumpade. I fåtölj gick liksom inte, då blev det 

baktryck när jag satt tillbakalutad. Så jag fick sitta på en pinnstol, rakt upp och ner och 

pumpa.” (I. 6) 

 

En mamma vars barn hade vårdats på tre olika vårdavdelningar jämförde lokalerna. En 

neonatalavdelning hade ett avskilt rum avsett enbart för urmjölkning. Miljön där var mer 

hemlik med sköna fåtöljer och med möjlighet att markera upptaget på dörren för att få vara 

ostörd.  Musik och lättläst litteratur bidrog till en mer avslappnad stund.  Att få sitta ostört 

förhindrade att hamna i en oangenäm situation under ronden eller vid andra störningsmoment 

som att personal kom in under urmjölkningen. 

 

Att vara beroende av strukturen 

Vikten av urmjölkningen framstod tydligt när barnet inte hade styrkan att äta själv. När barnet 

behövde intensivvård kunde det vara svårt att prioritera att gå ifrån och pumpa. Olika 

upplevelser fanns för hur användarvänlig maskinen var men pumptrycket kunde vara svårt att 

ställa in. Vissa avdelningar hade särskild personal som visade pumparna. Om behov fanns för 

frågor efter introduktionen kunde det vara svårt att få tag på de som var ansvariga. På en 

neonatalavdelning fick mammorna inte hämta pumpsaker själva. Det kunde innebära 

svårighet att hitta någon som kunde hämta material och varje gång kunde mammorna behöva 

berätta vilken storlek det skulle vara på trattarna.  

 

Det fanns behov av upprepad information för introduktionen. Det uppskattades och 

underlättade när det fanns personal att fråga i mjölkköket.  
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Neonatalavdelningar som hade avsedd personal i mjölkköket kunde hjälpa mammor att 

utvärdera om de behövde öka frekvensen av urmjölkningen för att bröstmjölken skulle räcka 

för barnets behov. Strukturen för att få urmjölkningen att fungera upptog mycket av tankarna. 

Urmjölkningen innebar många praktiska moment där varje moment tog tid.  

 

      ”Det jobbiga var väl att det var tvunget att pumpa direkt efter sondningen annars drog 

det ut på tiden. Man kanske satt och ammade en halvtimme sedan skulle man sonda och 

därefter pumpa. Allt som allt skulle det ta 45 minuter men det gjorde det aldrig utan det tog 

alltid en och en halv timme. Det var stressande.” (I. 5) 

 

Många mammor provade olika tekniker för urmjölkningen och fann ett sätt som fungerade för 

dem medan andra aldrig fann sig bekväma i situationen. Momentet försvårades av att båda 

händerna var upptagna vilket innebar en låst position. Det fanns både positiva och negativa 

upplevelser av att pumpa dubbelt.  Dubbelpumpning sparade tid men innebar att det var svårt 

att göra något annat under tiden. Pappan kunde hjälpa till med stukturen men upplevelser 

fanns också att det kunde vara lättare att fokusera och få struktur för urmjölkningen när 

pappan inte var på avdelningen.  

 

Det var svårt att få struktur på urmjölkningen när barnet ammade lite då och då. Mammor som 

fick information om hur strukturen skulle utformas tyckte ändå inte att det var så lätt att följa. 

Det fanns också mammor som önskade att de hade fått mer hjälp med strukturen. Även om 

personalen uppmuntrade och påminde om urmjölkningen ansåg mammorna att ansvaret att 

urmjölkningen blev utförd vara deras eget. En förbättrad teknik för urmjölkningen önskades, 

parallellt med behov av bättre material. En dröm för mammorna hade varit om både 

pumptiden och frekvensen kunde minskas men med bibehållen effekt. En mamma funderade 

på om ett böjbart material för trattar och pumpflaskor kunde skapa möjlighet att sitta 

tillbakalutad så att mjölken automatisk kunde rinna ner i behållaren.  

 

Alla neonantalavdelningar hade ett gemensamt kylskåp där mammorna själva ställde in sin 

urpumpade mjölk. Mammor kom med egna förslag om hur de önskade att det hade varit 

såsom att ha eget kylskåp på rummet och skåp där de kunde förvara pumpmaterial så att de 

inte behövde gå och hämta det varje gång. Ett eget kylskåp skulle underlätta i början när 

mamman kände sig medfaren efter förlossningen och minska jämförelser avseende den 

mjölkmängden andra mammor hade.  
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Närheten skulle också kunna innebära mindre behov av hjälp från vårdpersonal med att hämta 

material för urmjölkningen. Samtidigt menade mammor att det kunde vara bra att röra på sig 

efter förlossningen. På några neonatalavdelningar ställdes bara mjölken in i kylskåpet utan 

bestämd plats. Det upplevdes tryggare när det var god ordning i kylskåpet med en egen korg 

för varje barn och när mammorna själva satte på identitetslapparna på flaskorna.  

 

Att förlika sig med det som inte längre kan påverkas 

Vården för barnet eller andra familjers situation som observerades kunde innebära 

behandlingar vilka ibland uppfattades vara betydligt allvarligare än urmjölkningens prestation 

vilket skapade en distans för urmjölkningen. Det fanns funderingar om mer hjälp i början 

hade bidragit till minskad stress. Mammor undrade över om det hade varit enklare att 

genomföra urmjölkningen om barnet fötts i fullgången tid för att barnets behov av närhet inte 

hade varit lika stort. Främst framstod en sorg över att inte kunna ge barnet bröstmjölk 

eftersom det värderades vara det bästa men också tacksamhet när barnet kunde få bröstmjölk 

trots att amningen inte etablerats. 

 

      ”Men jag kunde ju ge honom min mjölk. Det är ju så viktigt med alla ämnen som finns i 

modersmjölken också, så det kändes jätte skönt.” (I. 1) 

 

Mammorna kände sig nöjda med hemsjukvård samtidigt som det i hemmet blev svårare att få 

tid till urmjölkningen. Det uppskattades att få ta med bröstpumpen till hemmet under 

vårdtiden i hemsjukvården. Bröstpumpen kunde hyras efter vårdtiden i hemsjukvården men 

mammor som hade övervägt att fortsätta urmjölkningen accepterade situationen och bedömde 

sin ansträngning som tillräcklig. Mammor som inte ammade helt efter vårdtiden undrade om 

det berodde på att barnet fötts prematurt eller om de inte urmjölkat tillräckligt frekvent under 

vårdtiden. När inte tillräckligt med bröstmjölk producerade för barnets behov fanns en önskan 

om att kunna vrida tillbaka tiden till begynnelsen av barnets vårdtid med möjlighet till en mer 

frekvent urmjölkning. 

 

      ”Om jag hade kunnat backa bandet hade jag pumpat ännu mer frekvent för jag helammar 

ju inte. Jag har väldigt, verkligen velat att det här med amningen skulle ha fungerat.” (I. 2) 
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Efter vårdtiden kunde upplevelser av normer och värderingar kring amning från vården skapa 

känslan av misslyckande men tankar som att alla mammor inte får igång bröstmjölken 

underlättade att hantera attityden. Samtidigt hanterades besvikelsen utifrån tanken att det inte 

alltid blir som planerat. Att få höra från vårdpersonalen vid återbesök att den mängd 

bröstmjölk som barnet fick var jättebra istället för att ha fokus på att ersättning behövdes blev 

betydelsefullt för att kunna hantera den egna besvikelsen. Amningen sågs som enklare efter 

vårdtiden än att ge barnet mat med ersättning och flaska för att bröstmjölken inte behövde 

tillredas och att den var hygienisk för barnet. 

 

Sammanvägd förståelse  

Flera av mammorna hade varit på olika neonatalavdelningar under barnets vårdtid då behov 

funnits för specialistvård. Några av mammorna hade också för tidigt födda barn sedan tidigare 

och som behövt neonatalvård. De mammor som hade erfarenheter från flera sjukhus kunde 

jämföra rutinerna för urmjölkning. För en förståelse av fenomenet urmjölkning behöver 

upplevelserna sättas in ett sammanhang utifrån neonatalvården. För mammorna kunde 

förlossningen ha varit oväntad där barnets hälsa tillsammans med mammans eget 

välbefinnande i en intensivvårdsmiljö kunde skapa mycket oro och rädsla. Urmjölkningen kan 

ses som en process som kan påbörjas efter förlossningen och pågå tills barnet kan äta själv. 

Hur processen fungerade för mammorna kan förklaras med Antonovskys (2000) begrepp 

KASAM och dess delar av begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet.  

 

Mammorna hade tänkt amning som uppfödning för sitt barn men det fanns samtidigt en 

osäkerhet i början om det var möjligt. Det framkom inte var de föreställningarna hade sitt 

ursprung. Benzein, Hagberg och Saveman (2012) belyser att föreställningar guidar oss i livet 

och kan jämföras med våra normer, attityder och fördomar. Förförståelsen bildar 

föreställningar som skapar våra grundantaganden men vilka inte behöver vara statiska. 

Föreställningar tillkommer av långvariga, bestående tankar av vad som anses vara sant med 

känslomässiga kopplingar. De kan vara både hindrande och underlättande beroende av 

kontexten. Hindrande föreställningar kan vara större än själva problemet och underlättande 

föreställningar kan skapa lösningar (ibid.). Att inte ha för stora förväntningar kan vara ett 

skydd för att inte bli besviken om målet inte lyckas. Antonovsky (2000) menar däremot att 

förväntningar om att målet ska lyckas stärker utsikten att det blir så. 
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Den oväntade situationen om vad urmjölkningen innebar och svårigheterna att förstå 

introduktionen kunde bli ett hinder för begripligheten. Den första informationen gavs ofta på 

intensivvårdssalen där det var mycket annat som distraherade. Informationen upplevdes inte 

alltid som strukturerad och sammanhängande som blev än otydligare när de fick olika 

information. Antonovsky (2000) ser begriplighetens betydelse som att ju mer 

sammanhängande bild av situationen individen kan få desto större är möjligheterna för 

agerande. Genom att få valmöjligheter både för strukturen och för hur urmjölkningen skulle 

genomföras hade begripligheten kunnat bli tydligare. Tydlighet med upprepning av 

information och bekräftelse utan krav blev också viktigt för hanterbarheten av urmjölkningen. 

 

Upplevelser av hanterbarheten för urmjölkningen skiljde sig åt. Vissa mammor upplevde 

urmjölkningen lättare än andra. Hanterbarheten påverkas av tillförsikt om att problem kan 

lösas eller rädsla för oförmågan att lösa problem. Individen kan välja hur svårigheter 

formuleras och vilka tankar som får uppmärksamhet och därmed vilka val som finns. 

Stöd av andra blir en viktig faktor för att både anta och klara av utmaningar (Antonovsky, 

2000). För vissa mammor blev pappans stöd väldigt viktigt medan andra mammor inte var 

lika beroende av andras stöd utan hade en större tilltro till att klara av uppgiften själva. 

Antonovsky (2000) ser motståndsresurserna, jagstyrka och socialt stöd, som skydd för 

stressorer och att göra dem begripliga. Både jagstyrka och det sociala stödet varierade för 

mammorna och kunde vara kombinerade på flera sätt. Kombinationerna kunde utgöras av att 

ha båda delar eller med avsaknad av en komponent eller av båda vilket i det senare kunde 

försvåra hanterbarheten. Mammor reflekterade över att uppgiften kunde hanteras olika utifrån 

deras personlighet. De benämnde sig med egenskaper som att vara lugn, ängslig och att ha 

kontrollbehov, en del föredrog strikta rutiner och struktur, andra inte. En del mammor såg sig 

med stort engagemang för åtaganden vilket även avspeglade sig i insatserna för 

urmjölkningen. Antonovsky (2000) framför KASAM som ett hållningssätt snarare än en 

personlighet vilket betyder att yttre faktorer inverkar. Identiteten kan enklare förändras utifrån 

sammanhanget (ibid.) där en ansvarsfull roll kan bidra till att anta utmaningar. Mammorna 

behöll de personliga egenskaperna men i samband med barnets födelse förändrades identiteten 

till att bli mamma, antingen för första gången eller till att bli flerbarnsmamma. Mammor hade 

en tanke om hur de ville vara som mamma och barnets bästa kom i första hand. Individen 

påverkar och påverkas av omgivningen utifrån livsvärlden och i ett sammanhang (Benzein et 

al. 2012). Även familjens och samhällets värderingar och normer kunde påverka 

hanterbarheten för processen.  



 

  
 

34 

 

Det som försvårade KASAM var exempelvis att kroppen kändes sliten, orörlig och en känsla 

av att vara utsatt för andras blickar vilket kunde skapa en upplevelse av att vara objektifierad 

samtidigt som mammor fann sig i situationer som de egentligen inte kände sig bekväma med. 

Kvinnor tenderar i högre grad än män att uppleva ett generellt missnöje med sina kroppar 

vilket kan visa sig genom större känslighet för andras värdering. Det finns en större oro för att 

bli negativt värderad för upplevda kroppsliga brister hos kvinnor än hos män (Mehaffey, 

Strelan, & Tiggemann, 2003). I den västerländska kulturen betraktas framförallt kvinnors 

kroppar som ett sexuellt objekt med en utsatthet för yttre värderingar och granskningar som 

kan skapa en teori om objektifiering. Kvinnor kan också självobjektifiera den egna kroppen 

som innebär att det blir viktigt att få andras erkännande (Fredrickson & Roberts, 1997). 

Självobjektifiering kan ha ett samband med en lägre självkänsla och att kroppens utseende får 

en överdriven betydelse (Bogaert, Busseri, Choma, Pozzebon, Sadava & Visser, 2010). 

Upplevelse av KASAM (Antonovsky, 2000) kan underlätta att acceptera kroppens förändring 

efter graviditeten och hantera den utsatta positionen men också bidra till att framföra 

önskemål för de egna behoven. 

 

En kombination av känsla av tillit till de egna resurserna, delaktighet och möjlighet att 

påverka vården med en lagom arbetsbelastning underlättade hanterbarheten av utmaningen. 

Bekräftelse för urmjölkningen av pappan och personal bidrog till att hantera uppgiften lättare 

och stärka KASAM. Mammorna i resultatet upplevde sig till exempel bekräftade som person 

när personalen kom ihåg vad de sagt och gjort. Upplevelser av individens själv och 

självbedömning sker i interaktion med andra. Bekräftelse utsänder ett budskap om den andres 

existens och en uppfattning för den andre som unik person. I sårbara situationer kan 

bekräftelse få en speciell betydelse då den positiva värderingen av självet ökar. Respons och 

återkoppling kan underlätta att ta emot information och förstärka viljan att klara uppgiften. 

Känslan av tillit till den egna förmågan och motivationen kan stärkas av en bekräftande dialog 

som hjälper till att acceptera utmaningen. Bekräftelse kan uttryckas genom sympati för 

individens situation, en tillåtande och accepterande dialog för att sätta ord på upplevelser, att 

visa förståelse för individens upplevelser och att utforska förmågor, kunskaper, erfarenheter 

och vilket stöd individen kan behöva (Gustafsson, 2004). Mammorna önskade hjälp för att 

kunna klara av urmjölkningen själv. För att kunna bli självständig behövs resurser i miljön 

(Antonovsky, 2000). Dock fanns det många hinder i miljön både avseende lokalernas 

utformning och inredning såväl som för materialet till urmjölkningen.  
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Mammor uttryckte ett hopp om barnets tillväxt och för amningens etablering. För att hantera 

situationen och orka genomdriva processen måste det ha funnits hopp. Benzein och Saveman 

(1998) reflekterar över att genom att ha och behålla hoppet kan svåra påfrestningar 

övervinnas. Att ha hopp kan ge energi och innebära förväntan inför ett uppsatt mål samt verka 

som en drivkraft. Emellertid kan stress, förlust och rädsla föregå hoppet som påverkar 

förmågan att hantera situationen. Hopp har en dynamisk karaktär genom att vara individuellt 

utifrån livsvärlden, förändringsbart och framtidsinriktat (ibid.). Omvårdnad kan vara att 

generera förutsättningar för upplevelser av hopp. Som mamma kan urmjölkningen vara ett sätt 

att förhålla sig om barnets överlevnad och en god utveckling och på så vis innebära ett hopp. 

Hoppet blir en tro om möjlighet till förbättring trots ovissheten. Antonovsky (2000) betraktar 

hoppet som en källa till känsla av kontroll liksom att hoppet kan ge mening.  

 

Mammorna uttryckte att de var mycket nöjda med vården samtidigt som de också kunde 

uttrycka besvikelse. Skuld som stressfaktorer kan ha flera infallssvinklar. När verkligheten 

motiverar att kritisera andra har personer med starkt KASAM lättare för att uttrycka sig. De är 

mer medvetna om sina känslor och känner sig mindre skrämd av dem. Personer med svagt 

KASAM har lättare för att använda försvarsmekanismen projektion som ofta är ineffektiv för 

hanterbarheten. Projektionen verkar mer som en flykt undan ansvar. Skuld kan vara lättare att 

hantera om den kopplas till individens agerande och dess motiv än skuld över personligheten 

(Antonovsky, 2000). Svensson och Nordgren (2002) beskriver skuldkänslor när amningen 

inte har fungerat som mamman har önskat som en del av sorgen. Skuldkänslorna kan bero på 

en önskan om att ha gjort på något annat sätt, haft mer ork eller större kunskap. Sorgen blir 

inte mindre för att den inte berörs och för att inte fastna i en orealistisk skuld kan ett 

förstående bemötande och bekräftelse hjälpa mamman att känna att det blev bra även om det 

inte uppfyllde förväntningarna. 

 

Mammor upplevde en tydlig meningsfullhet med urmjölkningen. Innebörden i 

meningsfullheten var att värna om barnets bästa. Bröstmjölken sågs näringsmässigt vara det 

bästa för barnet. Mammorna hade en stor önskan om att när barnet var moget kunna etablera 

amning vilket också bidrog med närhet. Meningsfullheten bidrog till att mammorna påbörjade 

och fortsatte urmjölkningen. Komponenten meningsfullhet kan vara något som är viktigt, 

betydelsefullt och engagerar både i känslomässig- och kognitiv mening (Antonovsky, 2000).  

Genom meningsfullheten får livet en känslomässig innebörd där krav från livet blir mer av 

utmaningar än bördor (Antonovsky, 2000) vilket mammorna visade på.  
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Mammor såg också att vårdtiden på neonatalavdelning inneburit att de som förälder lärt känna 

barnets specifika behov vilket blev en trygghet när de kom hem.  

 

Upplevelser om graden av urmjölkningen som ansträngande varierade men flera av 

mammorna var i efterhand nöjda med sin insats. Antonovsky (2000) finner motståndskraften 

vara beroende av det genetiska arvet, det sammanhang vi föds i, uppväxten i barndomen, 

tidigare livs erfarenheter och sociala kontext. Många faktorer får betydelse men att undvika 

påfrestningar är varken möjligt eller hållbart för att hålla sig frisk. Trots en hög stress kan 

situationen utvecklas positivt men att förutse konsekvenserna för hälsan kan vara svårt (ibid.). 

 

  

Diskussion 

Metod diskussion 

Urval och datainsamling 

Rekryteringen av informanter blev ett tidskrävande moment för studien. Polit och Beck 

(2004) rekommenderar åtta till 12 intervjuer för en fenomenologisk hermeneutisk studie vilket 

studien inte lyckades uppnå (ibid.). Tolkningsvärdet blir högre med ett snävare urval och ett 

större antal deltagare (Alvesson & Sköldberg, 2008). Trots bara sju intervjuer bedömdes 

materialet som rikt och värderades vara tillräckligt för att få ett resultat utifrån den valda 

ansatsen. Intervjuerna var planerade att utföras på andra neonatalavdelningar än den forskaren 

arbetar på för att informanterna skulle uppleva sig vara oberoende i berättelserna. Detta 

lyckades dock inte undvikas men forskaren var noga med att inte intervjua de mammor vars 

barn hon vårdat. Syftet med studien var att belysa innebörder av ett fenomen något som inte 

borde påverkas av var informanternas barn hade vårdats eller om informanter och intervjuare 

hade träffats tidigare. Pilotintervjun utfördes efter önskemål som en telefonintervju och på 

grund av mammans utländska härkomst med begränsningar för det svenska språket blev 

berättelsen därför inte lika beskrivande som de övriga intervjuerna. Intervjun inkluderades 

dock då den innehöll innebörder av fenomenet. För fem av mammorna var deras barn 

närvarande under intervjun vilket kunde vara ett störningsmoment för att behålla en röd tråd i 

deras berättelser samtidigt som mammorna uppfattades vara bekväma i situationen. 

Intervjuguiden var ett stöd för berättelserna som genom att inte vara för detaljstyrd kunde 

bidra till att informanterna kunde känna sig obundna i berättelserna.  
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Analys 

I analysen har stöd tagits från Persson och Sundins (2012) metodbeskrivning vilket är en 

andra handskälla till originalversionen av Linseth och Norbergs (2004) fenomenologiska 

hermeneutiska metod. För att inte missförstå originalet som är skrivet på engelska användes 

en andrahandskälla, dock har originalversionen varit utgångspunkten.  

 

De meningsbärande enheterna kunde innehålla flera innebörder att ta hänsyn till. Det 

påverkade de första underteman som fick kompletteras med fler under strukturanalysens gång 

för att ordna upplevelserna till rätt innebörd då innehållet kunde hänga ihop på olika sätt och 

flera teman kunde vara möjliga. För den sammanvägda förståelsen fick valet av den teoretiska 

utgångspunkten betydelse. Persson och Sundin (2012) framhåller att utmaningen i analysen är 

att få den reducerade texten att framhålla informanternas ursprungliga mening med en högre 

abstraktion. Linseth och Norberg (2004) belyser att subjektivitetens påverkan av perspektiven 

på delfenomen inte går att bortse från och kan innebära att samma syfte och metod kan ge 

olika resultat. Genom ansatsens kombination av fenomenologi för att belysa den essentiella 

innebörden av erfarenheter som livet bidragit med och med hermenetikens fokusering på 

textens innebörd kan en förståelse inträda för de upplevelser som uttrycks i texten (ibid.). Den 

fenomenologiska hermeneutiska metoden innebär både att bortse från och använda 

förförståelsen. Kvalitativa metoder har en stor mångfald och resultatet hade sannolikt utfallit 

annorlunda med en annan kvalitativ metod. 

  

Tillförlitlighet och överförbarnet 

Författaren har en förförståelse som barnsjuksköterska på en neonatalavdelning och har 

erfarenheter av möten med mammor både i samband med introduktion för urmjölkning och 

vid stöd för upprätthållandet av produktionen.  Författarens förförståelse kan innebära både ett 

hinder och en förutsättning för självklara fenomen i intervjuerna och att se innebörder i texten. 

Analysen och olika sätt att strukturera texten samt de framkomna temans bärighet mot texten 

diskuterades med handledaren. Polit och Beck (2010) anser att fler författare kan bidra till en 

mer tillförlitlig analys då de oberoende av varandra kan söka efter tema då kvalitativa 

analyser kan innebära tolkningssvårigheter (ibid.).  
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I samtalen strävade forskaren efter ett förhållningssätt enligt Persson och Sundin (2012)  av 

fenomenologisk inställning där förförståelsen bortsågs genom att ställa frågor till informanten 

med syfte att få förklaringar och förtydliganden för fenomenet. Förhållningssättet framhöll 

också en värderingsfrihet för att inge förtroende och underlätta en tillåtande dialog.  

 

Informationen från intervjuerna kommer från passerad tid där uppgifternas sannolikhet får 

avvägas. Tidsperspektivet för upplevelser av fenomenet, att intervjuerna skulle utföras inom 

fyra månader efter barnets vårdtid, gav innehållsrika, nyanserade och reflekterande 

berättelser. Källkritiskt kan upplevelserna vara förvrängda men då informationen kommer 

från förstahandskällor ökar trovärdigheten (Alvesson & Sköldberg, 2008). Informanterna var 

positiva till deltagandet i studien och uttryckte att de gärna ville bidra med sina erfarenheter 

vilka de önskade skulle stödja andra mammor i samma situation. Ingen ersättning utgick för 

deltagandet för att inte påverka samtyckeskravet. Ett skriftligt samtycke valdes för studien 

vilket har överrensstämmande validitet som ett skriftligt samtycke.  

 

Med en tydlig redogörelse av systematiken i metoden kan studien återupprepas vilket dock 

inte betyder att samma resultat kan uppnås (Alvesson & Sköldberg, 2008). Resultatet kan vara 

överförbart till andra kontexter men författaren, med stöd av Persson och Sundin (2012), 

rekommenderar att lyfta ut fyndens kärna ur sammanhanget för att därefter återinföras till 

aktuell kontext. Karakteristika för urvalet av informanter är preciserat vilket är en 

förutsättning för att bedöma om resultatet kan vara överförbart till en annan kontext. Då 

informanternas upplevelser av urmjölkning under vårdtiden härrör från flera sjukhus på både 

läns- och regionnivå samt i hemmiljö kan resultatet bli överförbart till andra 

neonatalavdelningar i Sverige. Resultatet kan bli applicerbart även för barn som fötts efter 

fullgången graviditet med vårdbehov eller barns som fötts efter fullgången graviditet med 

specifika behov men som vårdas på barnbördsavdelningar, (BB). 

 

Resultat diskussion 

Syftet med studien var att belysa innebörden av urmjölkning för mammor vars barn fötts 

prematurt. Sammanfattande visar resultatet att mammor är angelägna om att få igång 

bröstmjölken för att kunna etablera amning när barnet är moget eftersom de finner den egna 

bröstmjölken vara det bästa för barnet. Dock behöver de mycket stöd som de inte alltid 

upplever att de får. 
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Vårdmiljön har svårigheter att skydda mammors integritet och värdighet. Urmjölkningens 

moment är tidskrävande parallellt med behov av återhämtning vilket påverkar mammors 

välbefinnande och upplevs inte främja den ork som urmjölkningen kräver. Vårdrutiner kan 

skapa osäkerhet som tillsammans med förmågan för självtillit kan påverka 

mjölkproduktionen. 

 

Värna om barnets bästa 

En angelägenhet finns initialt hos mammor om att få igång bröstmjölken för att kunna 

etablera amning när barnet är moget. Sweets (2008) studie visar att när personalen inte 

prioriterar att visa urmjölkning uppstår en rädsla för att barnet inte ska överleva medan 

uppmuntran för urmjölkning upplevs som ett tecken på hopp. Mammor i resultatet har känt en 

stor oro för sitt barn den första tiden efter barnets födelse. Jackson och Wigert (2013) betonar 

betydelsen av att få vara delaktig i barnets vård eftersom det kan stärka mammarollen och 

bidra till processen att skapa en bindning till sitt barn. Min studie visar att mammor vill göra 

allt för sitt barns välbefinnande. Bröstmjölken och amningen kan ha en särskild betydelse för 

mammor när barnet fötts prematurt som kompensation för att graviditeten avslutats för tidigt 

vilket belyses i problemformuleringen. Vad i bröstmjölken som är den största 

motivationskomponenten kan utforskas för den enskilda mamman för att ge bekräftelse och 

kunna erbjuda kompletterande information. Antonovsky (2000) belyser viljan för att skapa 

meningsfullhet i processen. Bara genom att ha viljan stärks motivationen och 

förutsättningarna för att uppnå önskad dröm. 

 

Vårdkontexten 

Mammorna i resultatet upplevde svårigheter att behålla integriteten då de behövde urmjölka 

offentligt. Andersson (2012) hänvisar till en studie om hur kvinnor definierar integritet där 

kategorierna ”att bevara självet” som berör relationen till sig själv, ”värdighet” som berör 

relationen till vårdaren och ”tilltro” som berör relationen mellan individen och vårdaren. 

Integritet kan betyda moraliskt värdefulla karaktärsegenskaper, ett tillstånd av helhet och en 

personlig sfär (ibid.). Värdighet enligt Edlund (2012) är grundläggande för känslan av mening 

och värde hos varje individ. Mammor som i resultatet visar på en sårbar situation behöver 

skyddas från att hamna i en generande belägenhet genom att skapa avskildhet och 

valmöjligheter under urmjölkningen vilket bidrar till känsla av trygghet och säkerhet. 
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Edlund (2002) betonar också värdighet i samband med behov av hjälp, oviljan att vara någon 

till last och önskan om självständighet. Resultatet visar att mammor tycker det är svårt att be 

personalen om hjälp när de ser att vårdtyngden är hög samtidigt som de upplever det bra att ha 

något att göra. Genom respekt och bekräftelse för individen som unik kan vårdpersonal stödja 

värdigheten. Individens kunskap och förmåga behöver stöd utifrån sammanhanget. 

Antonovsky (2000) menar att begriplighet inte är nödvändigt för att uppnå KASAM och 

meningsfullhet men att det kan gynna utvecklingen i en process. 

 

I resultatet upplevde mammorna miljön som ansträngande för urmjölkningen ur flera 

aspekter. Ylikangas (2012) belyser miljöbegreppet vilket kan utvecklas till en vidare 

dimension ur ett holistiskt perspektiv där miljö kan var allt som finns runt individen i 

sammanhanget. Miljön inverkar på vilka förhållanden som kan utvecklas och utformningen 

kan påverka vårdandet och välbefinnandet. Det finns ett varaktigt samspel och samverkan 

mellan individen och miljön. Omvårdnadens kontext kan påverka sinnesstämningen där 

anpassningsförmågan kan få betydelse för reaktionerna. Den psykosociala miljön utgörs av en 

emotionell atmosfär i form av bland annat privatliv och sällskap. En känsla av så väl trygghet 

som otrygghet kan speglas i miljön. En högteknologiskt utrustad intensivvårdssal med larm 

från teknisk övervakningsutrustning och starkt ljus kan innebära svårigheter att upprätthålla 

individens integritet. För att miljön ska inge trygghet behövs en balans mellan den 

medicintekniska utrustningen och individens bekvämlighet med en helhetssyn.  Den 

betydelsefullaste komponenten för en vårdande miljö kan dock vara relationer som värnar om 

de individuella och specifika behoven (ibid.). För att uppnå känslan av att processen blir 

hanterbar kan den subjektiva upplevelsen av att ha emotionellt stöd underlätta för att kunna 

vara i processen (Antonovsky, 2000). Enkla handlingar som kan underlätta varandet i miljön 

kan bidra med en känsla av omsorg såsom att få hjälp att sitta mer bekvämt vid 

urmjölkningen. Resultatet visar att mammor upplever att urmjölkningen försvåras på 

intensivvårdssal och när andra är i närheten vilket är det motsatta mot vad som tidigare visats 

av Riordan och Wambach (2009). Olikheterna kan bero på hur miljön på intensivvårdsalarna 

utformas. 

 

Tid för urmjölkning kan styras av vårdrutiner (Sisk et al., 2010) vilket mammor i resultatet 

bekräftar. De upplever momentet för urmjölkning som schemalagt, tidskrävande med en del i 

sömnbristen. Nurminen (2009) reflekterar över att tid inte behöver uppfattas som fristående 

utan kan vara integrerad i naturliga processer. 
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Inom vården kan tidpunkter få betydelsen av punktlighet och hänvisas till exakta klockslag 

som vårdåtgärder ska utföras. Som motvikt kan tid som andrum syfta på återhämtning eller 

vila och få en vårdande mening (Nurminen, 2009). Urmjölknings struktur kanske kan 

framhållas vara mer dynamisk genom kontinuerlig utvärdering av urmjölkningen och 

mjölkmängden för att tillsammans med mamman hitta en individuell struktur. 

 

Mammor i resultatet relaterar till behov av återhämtning efter den för tidiga förlossning som 

kan innebära en större påfrestning än om barnet skulle vara fött i fullgången tid. Samtidigt är 

urmjölkningen ett moment som ska påbörjas så snart som möjligt och fortsätta kontinuerligt. 

Asp (2002) belyser vilan som koppling till att känna balans, harmoni och att känna sig hel. 

Brist på vila kan inverka mer ogynnsamt på hälsan än själva ansträngningen. Vila kan också 

vara synonymt med återhämtning och avslappning. Begriplighet för att uppnå KASAM 

(Antonovsky, 2000) kan underlättas av att vara tillräckligt utvilad för att kunna förstå och 

sätta sig in i situationen.  Mammor i resultatet relaterar till en större mjölkmängd om de 

behärskar konsten att slappna av under urmjölkningen. Asp (2002)  belyser vila i vården där 

individen behöver vara delaktig i det egna välbefinnandet. Vårdpersonal kan genom öppna 

frågor få förståelse för individens livsvärld och vad som kan bidra till vila och avslappning 

och utgå från de erfarenheterna i stödet. I min studies resultat nämner mammor att få sova ut 

någon hel natt, sitta ostört och pumpa, att titta på foto av sitt barn under urmjölkningen om de 

inte kan vara nära sitt barn och att lära sig andningsteknik för att få avslappning och 

återhämtning. 

 

Brist på stöd 

Olika upplevelser finns hos mammorna i resultatet kring informationen för urmjölkningen 

men behov finns av upprepad information efter introduktionen som för att bli individuellt 

anpassad behöver utvärderas. Situationsanpassad familjesamverkan utifrån NIDCAP 

(Karolinska NIDCAP Center, 2014) kan vara applicerbart även för mammor som behöver 

urmjölka. Vårdpersonalen behöver visa omsorg med en tydlighet i informationen som 

behöver upprepning. Personalen kan successivt övergå från att vara instruerande och 

stödjande till coachande och delegerande. Vilken process mamman befinner sig i kan 

dokumenteras tillsammans med mamman för delaktighet och för ett samstämmigt stöd i 

vårdkedjan. Stödet för urmjölkning till mammorna kan behövas under en lång tid. 
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Studien visar att en lång vårdtid kan vara tröttsam men uppmuntran från pappan påverkar 

humöret positivt. Den andre föräldern kan ha egna frågor med en annan upplevelse än den 

mamman har. Barnets välbefinnande är lika mycket den andra förälderns intresse och 

utrymme behövs för att utforska behov av stöd. Restriktioner av besök på 

neonatalavdelningar, på grund av infektionsrisken hos nyfödda barn, försvårar att få stöttning 

av närstående. Vårdpersonal behöver vara lyhörd för hela familjens behov. Antonovsky 

(2000) framhåller individuella lösningar som underlättande för hanterbarheten.  

 

Den vårdande kommunikationen kan inneha aspekter av makt vilket kan dämpas genom att 

återupprätta kommunikationens mening av förbindelse med känsla av gemenskap. Den 

vårdande kommunikationen kan försvåras av vårdpersonalens vilja att göra gott och 

individens svårighet att bearbeta information i en ansträngd situation. Begreppet 

kommunikation är mångtydigt. Emotionell kommunikation som genom tröst, respekt och tillit 

kan bidra till möjligheten att hantera situationen genom att individen känner sig förstådd. Den 

emotionella kommunikationen har skapat en grund för de kommunikationsverktyg som har 

utvecklats för att öka delaktighet och motivation för vård och egna val (Fredriksson, 1999). 

Mammor i resultatet upplever fenomenet urmjölkning som så självklart i kontexten att det inte 

berörs i samtal. Genom att efterfråga tidigare erfarenheter, förväntningar, hindrande och 

underlättande faktorer liksom motivation kan stödet individualiseras. Motiverande- och 

hälsostödjande samtal kan vara användbart i stödet för urmjölkning. Samtalsmetoden för 

motiverande samtal syftar till att förstå genom ett empatiskt och reflekterande lyssnande. 

Metoden är mer av ett förhållningssätt än rådgivning och är användbart för motivations- och 

förändringsprocesser. Genom bekräftelse, öppna frågor, reflektioner och sammanfattningar 

med inriktning på ambivalens kan individen formulera egna mål och tron på den egna 

förmågan kan stärkas (Rollnick, Miller & Butler, 2009). Hälsostödjande samtal har familjens 

egen berättelse i centrum där individen är expert. Vårdpersonalen blir expert på att ställa 

frågor för att guida samtalet och påvisa sammanhang (Benzein et al., 2012). Under 

hemsjukvården upplever mammor i resultatet att det kan vara svårare att upprätthålla 

urmjölkningen där stödet kanske kan fortsätta genom e-hälsa med hjälp av 

kommunikationsteknik i framtiden.   
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Självtillit 

Gemensamma nämnare finns i resultatet med tidigare studier om upplevelser av att etablera 

amning. Urmjölkning av bröstmjölken upplevs ofta som ansträngande men kan också skapa 

en känsla av att vara mamma om vården innebär separation från barnet (Rossman et al., 2013; 

Sweet, 2008). Studiens resultat, att vara den enda som kan ge barnet bröstmjölk upplevs av 

mammor som att kunna göra något väsentligt för sitt barn som inte personalen kan bidra med, 

vilket också bekräftas av Rossman et al. (2013) och Sweet (2008). Doften kan vara ett sätt för 

barnet att känna igen sin mamma (Boucher et al., 2011). Björk et al. (2012) visar att mammor 

upplever det lugnande att få veta att råmjölken är värdefull. Sweet (2007) belyser betydelsen 

för mammor av att få veta att deras bröstmjölk är anpassad efter barnets gestationsålder. Att 

kunna se de betydelsefulla och positiva faktorerna i en utsatt situation är bärande för ett starkt 

KASAM (Antonovsky, 2000). När mjölkproduktionen inte kommer igång tillräckligt upplever 

mammor det som ett misslyckande och en besvikelse där mammorna skuldbelägger sig själva 

vilket även bekräftas av Boucher et al. (2011). Flackings et al. (2007) belyser att processen att 

bli mamma och att amning efter barnets vårdtid från neonatalavdelningen representeras av 

känslomässiga förändringar i bindningen mellan mamman och barnet och upplevelser av 

amningen. Vidare menar de att mamman pendlar mellan känslan av utmattning och lättnad 

och mellan upplevelsen av att erfara amningen som ömsesidig och icke ömsesidig. Efter 

vårdtiden kan amningen fortsätta att vara uppgiftsorienterad som bidrar till att mammor får 

bristande förtroende för sig själva (ibid.). Detta bekräftas även av resultaten i denna studie. 

Barnets vårdbehov och vårdtid kan inverka på upplevelserna av urmjölkningen och med 

hänsyn till de erfarenheterna blir stödet för bindningen till barnet det främsta. I resultatet 

upplever mammor närheten genom känguruvård som väldigt betydelsefullt och Jackson och 

Wigert (2013) visar att mammor känner sig betydelsefulla, trygga och mindre stressade när de 

vårdar barnet enligt kängurumetoden. Dock behövs forskning för hur känguruvård och 

urmjölkning lättare kan förenas. 

 

Vårdrutinerna kan också innefatta berikning av bröstmjölken som kan skapa osäkerhet och en 

rädsla för att den egna bröstmjölken inte är tillräcklig. Det kan finnas risk att mammor slutar 

amma tidigare än planerat om hon uppfattar bröstmjölken som otillräcklig (Hedberg Nyqvist 

& Kylberg, 2008). I min studies resultat upplever mammor motivation för urmjölkningen när 

de får veta dess fördelar vilket även belyses i studien av Swansson, Nicol, Mclnnes, Cheyne, 

Mactier och Callande (2012).  
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Vårdpersonal kan efterfråga vilka kunskaper mamman har och erbjuda kompletterande 

information vid behov. Resultatet visar också att de mammor som inte helammar efter 

vårdtiden har försonats med att det inte blivit som de tänkt. Gustafsson (2008) menar att ha 

hälsa innebär att ha försonats med lidandet vilket överensstämmer med ett salutogent 

perspektiv på hälsa (Antonovsky, 2000). Ur ett vårdvetenskapligt perspektiv berör begreppet 

den försoning som sker inom individen. Försoning kan betyda övervinnande, uthärdande och 

självaccepterande till att upprätta hälsa. Försoning kan innebära att utvidga medvetandet 

genom ytterligare perspektiv som innebär en ny förståelse. Genom en förståelse för 

försoningsprocessen och en ödmjukhet inför individens egen förmåga att finna försoning kan 

vårdpersonal stödja det unika hos individen (Gustafsson, 2008). 

 

 

Slutsats 
Skilda känslor för momenten kring urmjölkningen belyses i resultatet. Mammornas 

gemensamma innebörd av urmjölkningen är att värna om barnets bästa genom bröstmjölkens 

näringsinnehåll. De finner amning som något naturligt som bidrar till mammarollen genom 

närheten. Ur ett vårdvetenskapligt perspektiv blir det betydelsefullt att utgå från 

evidensbaserade riktlinjer men med den enskilda mammans upplevelser av situationen för 

urmjölkningen i centrum. Självtillitet till den egna förmågan att genomföra processen för  

urmjölkningen har också visat sig vara betydelsefull vilken kan stärkas genom bekräftelse. 

Med samstämmig information och fortlöpande utvärdering av processen kan stödet förbättras. 

För att förbättra omvårdnadskvaliteten på neonatalavdelningar kan, förutom anpassning av 

miljön, kunskaper utvecklas hos vårdpersonal om situationsanpassad familjesamverkan 

utifrån NIDCAP och känguruvård. Begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet får 

betydelse och bedömning av en individs KASAM kan göras genom ett livsfrågefromulär med 

29 frågor vilken även finns i förkortad version med 13 frågor. Frågeställningarna skulle kunna 

skapa inspiration till att utforma egna frågor till samtal för att kunna bedöma vilket stöd 

mamman och familjen behöver. Kommunikationen blir det främsta verktyget för ett 

individuellt stöd där motiverande- och hälsostödjande samtal kan frambringa de individuella 

behoven. Oavsett hur processen framskrider blir det viktigaste att mammor känner sig nöjda 

med sin insats som då också gynnar barnens välbefinnande.   
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Förslag på vidare forskning 

Det kan vara intressant att belysa mammors innebörder av urmjölkningen i en större skala för 

att verifiera likheter men också för att bedöma om fler erfarenheter framkommer. Resultatet 

visar att pappornas inställning till urmjölkningen och amningen påverkar mammans kraft och 

prestation för urmjölkningen och att papporna till stor del är delaktiga i projektet urmjölkning. 

För att stödja den processen och för att skapa jämlikhet i föräldraskapet att påverka barnets 

vårdtid och framtid kan det vara värdefullt att få kännedom om den andre förälderns 

innebörder av urmjölkning när barnet fötts prematurt.  

 

Det kan också vara intressant att undersöka hur samtal med ett hälsostödjande förhållningssätt 

under vårdtiden kan påverka upplevelserna av stödet och vägledningen för att etablera 

amning. Föräldrarna skulle kunna få tre samtal under vårdtiden, vilket är en vårdmodell efter 

Benzein et al. (2012), som stöd för urmjölkningen och amning till exempel i samband med 

amningsobservationer. Utefter de hälsostödjande samtalen kan ett individuellt stöd utformas 

vilket kan utvärderas genom intervjuer om upplevelserna av att etablera amning på 

neonatalavdelning med en kontrollgrupp som inte har fått samma individuella utformning av 

stöd. Benzein et al. (2012) använder avslutande brev vilket kan bidra med en sammanfattning 

till familjer över de hälsostödjande samtalen som både kan skapa en bekräftelse över 

familjens styrkor och resurser och bidra till att framgång kan framträda tydligare. Som 

alternativ eller komplement till intervjuer kan föräldrarna få fylla i ett anpassat 

livsfrågeformulär utifrån KASAM (Antonovsky, 2000) för att bedöma föräldrarnas 

upplevelser av amningens etablering.   
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Bilaga 1 

Forskningsinformation till dig som verksamhetschef 
Förfrågan om tillstånd att genomföra studien: 

Mammors upplevelser och innebörder av urmjölkning under barnets vårdtid på 

neonatalavdelning 

   

Bakgrund 

Mitt namn är Ulrika Fransson och jag är barnsjuksköterska på neonatalavdelningen Neo 

Vaggan i Kalmar. För min magisteruppsats i vårdvetenskap på Linneúniversitet vill jag 

belysa mammors upplevelser av urmjölkning under barnets vårdtid på 

neonatalavdelning.  

 

Amningens etablering kan vara komplicerad och kräva tålamod när barnet behöver vård. 

Beroende på barnets känslighet kan det ta olika lång tid tills barnet kan påbörja 

amningsträning. Att etablera amning på neonatalavdelning handlar till stor del om att få 

igång mjölkproduktionen. För att få igång och upprätthålla mjölkproduktionen behöver 

mamma stimulera mjölkproduktionen genom urmjölkning tills barnet kan amma. 

Forskning saknas över hur mammor upplever urmjölkning och vilket stöd de behöver 

under barnets vårdtid på neonatalavdelning. Genom att skapa förståelse och 

medvetenhet om mammors upplevelser och behov för urmjölkning kan möjlighet 

skapas att förbättra det individuella och professionella stödet. 

 

Syfte 

Studiens syfte är att belysa innebörden av urmjölkning på neonatalavdelning för 

mammor vars barn fötts prematurt.  

 

Studiens genomförande 

Urvalet för studien utgörs av mammor som fött barn före den 34:e graviditetsveckan 

med en önskan om amning eller att ge barnet bröstmjölk. Vårdtiden ska ha uppgått till 

två veckor eller mer för att som mamma ha fått erfarenheter kring urmjölkning.  

Deltagande i studien är helt frivilligt och kan när som helst avbrytas utan motivering 

eller påverkan vid behov av fortsatt vård. Samtycket sker också skriftligt dels för att 

betona tryggheten för informanterna men också för studiens trovärdighet. För att inte 

påverka deltagandet kommer inte någon ekonomisk ersättning för informanterna att 

utgå. Studien har prövats med kommittee Sydosts etiska granskningsmall.  

 

Härmed frågas du som verksamhetschef om ditt godkännande till att göra studien på din 

arbetsplats. Det innebär främst att personalen ger de mammor som passar in i 

inklusionskriterierna informationsbrevet och förmedlar kontakten till de mammor som 

är intresserade av mer information om studien, d.v.s. tar deras namn och telefonnummer 

och förmedlar dem till mig. Tacksamt vore också om er klinik kan erbjuda möjlighet för 

samtal på avskild plats. Informanterna har också möjlighet att välja plats utanför 

sjukhuset. Med tillåtelse från informanten blir intervjun inspelad. Önskvärt vore att 

genomföra åtta till 10 intervjuer. Intervjuerna kommer att genomföras efter barnets 

vårdtid, under våren 2015. 

 

Om studien får ditt godkännande är jag tacksam om du kan ringa mig för bekräftelse på 

telefonnummer 0734304708. 

 

Med vänliga hälsningar Ulrika Fransson 



 

  
 

II 

 

Vid frågor och ytterligare information angående studien kan nedanstående 

kontaktas: 

 

Ulrika Fransson   Kristiina Heikkilä 

Leg. Barnsjuksköterska           Lektor i vårdvetenskap. Handledare 

ulrikafr@ltkalmar.se  kristiina.heikkila@lnu.se 

tel. 0734304708  tel. 0480-446087 

  

 

 

 

Godkännande för genomförande av studien: 

 

Verksamhet / Ort / Datum  

 

   

______________________________________________________________________ 

 

Namn underskrift 
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Namn förtydligande 
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Bilaga 2 

Forskningsinformation till dig som avdelningschef 
Förfrågan om tillstånd att genomföra studien: 

Mammors upplevelser och innebörder av urmjölkning under barnets vårdtid på 

neonatalavdelning 

  

Bakgrund 

Mitt namn är Ulrika Fransson och jag är barnsjuksköterska på neonatalavdelningen Neo 

Vaggan i Kalmar. För min magisteruppsats i vårdvetenskap på Linneúniversitetet vill 

jag belysa mammors upplevelser av urmjölkning under barnets vårdtid på 

neonatalavdelning.  

 

Amningens etablering kan vara komplicerad och kräva tålamod när barnet behöver vård. 

Beroende på barnets känslighet kan det ta olika lång tid tills barnet kan påbörja 

amningsträning. Att etablera amning på neonatalavdelning handlar till stor del om att få 

igång mjölkproduktionen. För att få igång och upprätthålla mjölkproduktionen behöver 

mamma stimulera mjölkproduktionen genom urmjölkning tills barnet kan amma. 

Forskning saknas över hur mammor upplever urmjölkning och vilket stöd de behöver 

under barnets vårdtid på neonatalavdelning. Genom att skapa förståelse och 

medvetenhet om mammors upplevelser och behov för urmjölkning kan möjlighet 

skapas att förbättra det individuella och professionella stödet. 

 

Syfte 

Studiens syfte är att belysa innebörden av urmjölkning på neonatalavdelning för 

mammor vars barn fötts prematurt.  

 

Studiens genomförande 

Urvalet för studien utgörs av mammor som fött barn före den 34:e graviditetsveckan 

med en önskan om amning eller att ge barnet bröstmjölk. Vårdtiden ska ha uppgått till 

två veckor eller mer för att som mamma ha fått erfarenheter kring urmjölkning.  

Deltagande i studien är helt frivilligt och kan när som helst avbrytas utan motivering 

eller påverkan vid behov av fortsatt vård. Samtycket sker också skriftligt dels för att 

betona tryggheten för informanterna men också för studiens trovärdighet. För att inte 

påverka deltagandet kommer inte någon ekonomisk ersättning för informanterna att 

utgå. Studien har prövats med kommittee Sydosts etiska granskningsmall.  

 

Härmed frågas du som avdelningschef om ditt godkännande till att göra studien på din 

arbetsplats. Det innebär främst att personalen ger de mammor som passar in i 

inklusionskriterierna informationsbrevet och förmedlar kontakten till de mammor som 

är intresserade av mer information om studien, d.v.s. tar deras namn och telefonnummer 

och förmedlar dem till mig. Tacksamt vore också om er klinik kan erbjuda möjlighet för 

samtal på avskild plats. Informanterna har också möjlighet att välja plats utanför 

sjukhuset. Med tillåtelse från informanten blir intervjun inspelad. Önskvärt vore att 

genomföra åtta till 10 intervjuer. Intervjuerna kommer att genomföras efter barnets 

vårdtid, under våren 2015. 

 

Om studien får ditt godkännande är jag tacksam om du kan ringa mig för bekräftelse på 

telefonnummer 0734304708. 

 

Med vänliga hälsningar Ulrika Fransson 



 

  
 

IV 

 

Vid frågor och ytterligare information angående studien kan nedanstående 

kontaktas: 

  

Ulrika Fransson   Kristiina Heikkilä 

Leg. Barnsjuksköterska           Lektor i vårdvetenskap. Handledare 

ulrikafr@ltkalmar.se  kristiina.heikkila@lnu.se 

tel. 0734304708  tel. 0480-446087 

  

 

 

 

Godkännande för genomförande av studien: 

 

Verksamhet / Ort / Datum  

 

   

______________________________________________________________________ 

 

Namn underskrift 

 

 

______________________________________________________________________ 

 

Namn förtydligande 

 

 

______________________________________________________________________ 
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Bilaga 3 

 
Information och tillfrågande om deltagande i studien:  
Mammors upplevelser av urmjölkning under barnets vårdtid på 

neonatalavdelning 

  

Bakgrund  

Mitt namn är Ulrika Fransson och jag är barnsjuksköterska på neonatalavdelningen Neo 

Vaggan i Kalmar. För min magisteruppsats i vårdvetenskap på Linneúniversitetet vill 

jag belysa mammors upplevelser av urmjölkning under barnets vårdtid på 

neonatalavdelning.  

 

Idag saknas forskning över hur mammor upplever urmjölkning och vilket stöd de 

behöver under barnets vårdtid på neonatalavdelning. Genom att skapa förståelse och 

medvetenhet om mammors upplevelser och behov för urmjölkning kan möjlighet 

skapas att förbättra stödet under vårdtiden. 

 

Studiens genomförande 

Med detta brev vill jag fråga om ditt intresse av att delta i studien eftersom du har fött 

barn före den 34:e graviditetsveckan och har urmjölkat under vårdtiden på 

neoantalavdelningen. Deltagandet innebär en intervju kring upplevelser av urmjölkning 

med intresse av det som är viktigt för dig att berätta med en beräknad tid på cirka 60 

minuter. Plats för intervjun kan du välja. Intervjun spelas in men förvaras oåtkomligt för 

obehöriga. Deltagande i studien är helt frivilligt och kan när som helst avbrytas utan 

motivering eller påverkan vid behov av fortsatt vård. 

 

Studien har prövats med kommittee Sydosts etiska granskningsmall och är godkänd av 

verksamhetschef och avdelningschef. Säker förvaring garanteras för materialet som 

kodas under dataanalysen och deltagarna avidentifieras i resultatet enligt 

personuppgiftslagen (SFS 1998:204). Studien kommer att presenteras i en 

magisteruppsats för Linneúniversitet med möjlighet för dig att ta del av uppsatsen. Vid 

intresse att delta lämnas förnamn och telefonnummer till personalen på avdelningen. 

Efter mottagandet av informationsbrevet kontaktas du per telefon av mig för tillfrågande 

om fortsatt intresse för deltagande i studien. Intervjuerna kommer att genomföras efter 

ditt barns vårdtid, under våren 2015. 

 

Med vänliga hälsningar Ulrika Fransson 

 

Vid frågor och ytterligare information angående studien kan nedanstående 

kontaktas: 

 

Ulrika Fransson   Kristiina Heikkilä 

Leg. Barnsjuksköterska           Lektor i vårdvetenskap. Handledare 

ulrikafr@ltkalmar.se  kristiina.heikkila@lnu.se 

tel. 0734304708  tel. 0480-446087 
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Bilaga 4 

Intervjuguide 
 

 

Huvudfrågor 

 

Beskriv dina erfarenheter/upplevelser av urmjölkning under vårdtiden. 

Berätta mer/utveckla på vilket sätt? 

Hur tänkte du då? 

Hur var det för dig? 

Har jag förstått dig rätt att du menar så här…? 

 

Finns det något som du hade velat ändra på?  

Berätta mer/utveckla på vilket sätt? 

Hur tänkte du då? 

Hur var det för dig? 

Har jag förstått dig rätt att du menar så här…?  

 

Vilken betydelse hade vårdpersonalens bemötande för urmjölkningen? 

Berätta mer/utveckla på vilket sätt? 

Hur tänkte du då? 

Hur var det för dig? 

Har jag förstått dig rätt att du menar så här…?  

 

Finns det något som vårdpersonalen hade kunnat göra annorlunda? 

Berätta mer/utveckla på vilket sätt? 

Hur tänkte du då? 

Hur var det för dig? 

Har jag förstått dig rätt att du menar så här…? 

 

 

Möjliga teman som mammor erfarit av urmjölkning: 

 Introduktion  

  

 Hålla igång mjölkproduktionen 

  

 Rutiner 

  

 Förväntningar 

  

 Hindrande faktorer 

  

 Underlättande faktorer 

           

 Utmaningar 

 

 Motivation 

 



 

  
 

VII 

 

Bilaga 5 

Meningsbärande 

enhet 

Kondensering Undertema Tema 

Jag hann knappt med 

mig själv men i början 

är man inte så mycket 

sin egen identitet utan 

man är mamma 

Jag visste inget annat 

utan tänkte att det är 

väl så här det är att 

vara mamma 

Att inte ha så många 

föreställningar innan 

utan ta situationen som 

den var 

Att inte veta något 

annat och acceptera 

situationen som den är 

Att vara i en 

oreflekterad 

ansträngning 

Levda erfarenheter 

av kroppen 

Jag försökte äta 

mycket och 

regelbundet 

Jag visste inte vad jag 

skulle göra när det var 

så rött. De hjälpte mig 

och kom och kollade 

mig hela tiden 

 

Att göra det man kan 

trots svårigheter 

Värdet av att få hjälp 

vid behov  

Att både måna om 

och åsidosätta de 

egna behoven 

Levda erfarenheter 

av kroppen 

Tiden gick så fort, det 

var uppdelat i 

tretimmars intervaller. 

Min man och dotter 

sov hemma annars 

hade man kunnat dela 

upp det med 

sondningen och 

pumpningen så att jag 

hade fått sova men jag 

var ensam här  

Svårigheter att få 

sammanhängande 

sömn 

Att vara i behov av 

vila 

Levda erfarenheter 

av kroppen 

Jag kände att jag 

verkligen ville göra allt 

jag kunde. Men jag 

kunde ju inte för han 

Att vilja men inte 

kunna 

Att få vara delaktig 

Att bidra med något 

som ingen annan kan 

Levda erfarenheter 

av självet 



 

  
 

VIII 

 

låg i cpap och var så 

liten. Men jag kunde ju 

ge honom min mjölk 

Det kändes lite 

utlämnande att sitta 

och pumpa när det bara 

var en vikvägg emellan 

och i samma rum var 

det personal, en annan 

familj och en annan 

man 

Att vara utlämnad Att förlora 

integriteten i 

kontexten 

Levda erfarenheter 

av självet 

Själva introduktionen 

var väldigt kort men 

maskinen var inte svår 

utan det var mer 

känslan 

Jag försökte vara 

öppen och ta till mig 

det som personalen sa 

men jag var kanske 

inte så mottaglig 

 

Känslor och 

upplevelser hindrande 

för att ta in 

information 

 

 

 

 

 

 

 

 

Att vara berörd av 

intryck 

Levda erfarenheter 

av självet 

När han var i kuvösen 

fick jag ändå närheten 

och verkligen såg 

honom och det blev 

liksom något konstigt 

band emellan när jag 

satt bredvid honom och 

pumpade. Då kände jag 

att mjölken kom igång 

bättre på något sätt 

Just att man skulle får 

en donator kändes lite 

olustigt i och med att 

man inte vet vad det 

innehåller själv. Fast 

självklart är det jätte 

bra att det finns 

Närheten trots ett 

avstånd kan skapa en 

bindning och ett lugn 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Osäkert men 

nödvändigt 

Att vara i självtillit 

samspelt med 

distraktioner 

Levda erfarenheter 

av självet 



 

  
 

IX 

 

Jag försökte kolla när 

de hade börjat ronden 

så jag visste när de 

skulle komma men det 

var inte alltid möjligt 

att räkna ut det. Ibland 

skyndade jag mig att 

bara pumpa lite för att 

fortsätta efter ronden 

Att inte veta 

Att behöva planera 

Att vara i en 

begränsande miljö 

Levda erfarenheter 

av processen 

De tyckte det var bättre 

att pumpa som med 

tvillingar, att det kom 

igång bättre då. Hellre 

att det var för mycket 

än för lite och då 

pumpade jag ut det 

som var och då kunde 

jag ha det till nästa mål 

En vilja att göra det 

som krävs kan bidra 

till en känsla av 

trygghet 

Att vara beroende av 

strukturen 

Levda erfarenheter 

av processen 

Hade jag pumpat tätare 

hade väl mer mjölk 

runnit till, det är väl så 

jag tänker 

Amning är så smidigt, 

att ha maten med sig, 

att slippa hålla på med 

ersättning men jag har 

ju inte kunnat helamma 

för vi har inte kommit 

in i det 

Eftersom hon är 

prematur kan man inte 

jämföra hennes kurva, 

då kommer hon alltid 

att ligga efter nu i 

början 

När det inte blir som 

man tänkt 

Att förlika sig med 

det som inte längre 

kan påverkas 

Levda erfarenheter 

av processen 
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Blankett för etisk egengranskning av studentprojekt, kliniskt forskningsprojekt  

eller motsvarande inför rådgivande etisk bedömning/granskning  

 

Projekttitel:  

  

 

Projektledare: 

  

 Handledare:  

     Ja Tveksamt Nej  

 

 

1 

Avser undersökningen att behandla känsliga personuppgifter  

(dvs. enligt Personuppgiftslagen behandla personuppgifter som avslöjar 

ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk 

övertygelse, eller medlemskap i fackförening eller att behandla 

personuppgifter som rör hälsa eller sexualliv). 

   

 

 

 

2 

Innebär undersökningen ett fysiskt ingrepp på forskningspersonerna 

(även sådant som ej avviker från rutinerna men som är ett led i 

forskningen)? 
   

 

 

 

3 

Är syftet med undersökningen att fysiskt eller psykiskt påverka 

forskningspersonerna (t.ex. behandling av övervikt) eller som innebär en 

uppenbar risk att påverka? (Se 4 § 2 punkten i Etikprövningslagen 

2003:460) 

   

 

 
 

4 

Används biologiskt material som kan härledas till en levande eller 

avliden människa (t.ex. blodprov eller PAD)? 
   

 

 

        

      5 

 

Kan frivilligheten ifrågasättas (t.ex. utsatta grupper såsom barn, dementa 

eller psykiskt handikappade liksom personer i uppenbar 

beroendeställning såsom patienter eller studenter som är direkt beroende 

av försöksledaren)? 

   

 

 

Om någon av frågorna 1-5 besvarats "Ja" eller "Tveksamt" kan forskningsarbetet, om det 

genomförs på forskarnivå, kräva godkännande vid en etikprövning av regional 

etikprövningsnämnd (EPN). 

För vidare information om Etikprövningsnämnden se www.epn.se. 
  

Om frågorna 1-5 besvarats med ett "Nej", fortsätt egengranskningen genom att kryssa när 

punkten är uppfylld: 

    Ja Tveksamt Nej 

6 I den skriftliga informationen beskrivs projektet så att deltagarna förstår  

dess syfte och uppläggning (inklusive vad som krävs av den enskilde, t.ex. 

antal besök, projektlängd etc.) och på så sätt att alla detaljer som kan  

påverka beslut om medverkan klart framgår (mörka inget men överdriv ej 

heller farorna). Minderårig skall i allmänhet ha målsmans godkännande  

(t ex enkäter i skolklasser). 

   

7 Deltagandet i projektet är frivilligt och detta framgår tydligt i den skriftliga 

informationen till patient eller forskningsperson. Vidare framgår tydligt att 

deltagare när som helst och utan angivande av skäl kan avbryta försöket 

utan att detta påverkar forskningspersonens omhändertagande eller 

behandling eller, om studenter, betyg etc. 

   

8 Eventuellt upprättande av personregister (där data kan kopplas till fysisk 

person) är anmält till registeransvarig person på respektive förvaltning 

(PUL- ansvarig).   

   

9 Det finns resurser för genomförande av projektet och ansvariga för 

forskningspersonernas säkerhet är namngivna (prefekt, verksamhetschef 

eller motsvarande). 

   

Blanketten skall bifogas ansökan och skrivas under av den som genomför 

projektet och i förekommande fall även av handledare. 

http://www.epn.se/


 

  
 

XI 

 

Ovanstående frågor är noga penetrerade och sanningsenligt besvarade. 

 

Ort och datum: 

 

………………………………………………………………………………………. 

 

Projektledare eller motsvarande: 

 

………………………………………………………………………………………. 

namn 

 

………………………………………………………………………………………. 

titel 

 

………………………………………………………………………………………. 

institution/enhet 

 

Underskrift projektledare eller motsvarande: 
 

 

………………………………………………………………………………………. 

 

 

Handledare: 

 

………………………………………………………………………………………. 

namn 

 

………………………………………………………………………………………. 

titel 

 

………………………………………………………………………………………. 

institution/enhet 

 

 

Underskrift av handledare: 

 

 

………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 


