
Amningsberättelsen
som ett nav i vårdandet

-
en modell för vårdande

Lina Palmér, barnmorska, lektor och docent i 
vårdvetenskap

Högskolan i Borås



Mitt forskningsfokus 

- Mammor erfarenheter av amning, 

amningssvårigheter och vård relaterat 

till detta samt vårdares erfarenheter 

av vård och vårdande

- Existentiella frågor i relation till 

amning och vårdande

- Utveckla kunskap om existentiella 

frågor som kan guida vårdandet



Varför existentiella frågor? 
Att leva innebär att förhålla sig till sig själv och andra människor i den 
tillvaro som varje människa befinner sig i. Det innebär att förhålla sig till 
händelser så som födelse, övergångar, åldrande och döden. I livet finns det 
existentiella frågorna ständigt närvarande. I vissa situationer blir dessa 
frågor mer tydliga och aktualiseras. 

Att drabbas av ohälsa och sjukdom kan väcka existentiella frågor, vilket 
behöver beaktas i vårdandet. För att vården skall bli vårdande, i den 
mening att den stödjer och stärker hälsa och välbefinnande utifrån ett 
patientperspektiv, krävs en fördjupad förståelse för hur existentiella frågor 
kan få betydelse för i vårdandet. 



Sprickor i existensen –
när existensen gör sig påmind 

Existensöppningar och gränssituationer

• Barnafödande, födelse, moderskap, amning
• Kontakt med sin sårbarhet, (t ex vid beroende, vid förälskelse, 

moderskap) 
• Att bli sjuk – ohälsa och lidande
• Döden (egna och andras) 
• Dödens antydningar (utsatthet, sjukdom, psykisk ohälsa) 
• Att bli gammal i sin kropp – åldrandet
• Att lämna det liv som en vant sig vid eller att 

livet rycks undan 
• Att leva i skuggan av cancer eller annan sjukdom
• När kroppen inte känns som den brukar
• Att inte kunna…..



Existentiellt 
perspektiv i 
vårdandet

Existentiellt perspektiv i 
vårdandet innebär att se 
sjukdom/ohälsa som en 

öppning för något nytt, för 
utveckling och frihet att forma 

sitt liv i en given situation. 
Människan kan välja och ta 

ansvar för sitt eget liv utifrån 
den givna situationen.
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Vad vet vi om 
amningssvårigheter? 

Moderskap, sårbarhet och ömsesidigt 
beroende
I amningsrelationen finns en kraftfull 
existentiell potential 

• Existentiell utmaning
• Existentiell vilsenhet
• Existentiell sårbarhet
• Existentiell trygghet/otrygghet
• Existentiellt amningstrauma –

rädsla och längtan



Vårdare behöver vara 
medvetna om och utgå 
från kvinnors 
amningsupplevelser, 
erfarenheter och 
existentiella aspekter av 
amning för att vården 
skall bli vårdande. Men 
detta kan vara svårt....



Negativa erfarenheter beskrivs som att: 

• Objektifiering och objektifierad vård

• Fragmentering och fragmenterad vård

• Instrumentell vård 

• Medicinskt inriktad vård

• Handgriplig amningshjälp – våldsutsatthet och 
övergrepp på den egna kroppen och barnets kropp 

• Fokus på mjölkproduktion, brösten, barnets 
sugteknik/tag och barnets vikt

Kvinnors negativa 
erfarenheter av 
vård kan bidra till 
att vilsenhet och 
sårbarhet förstärks



Hur kan vårdande bidra till 
välbefinnande i existentiellt 

utmanande situationer? 

Vilka är förutsättningarna 
för att vården skall bli 

vårdande?



Palmér & Gustafsson (2021). Theoretical Model on Caring for Mothers With Initial Breastfeeding Difficulties: The 
Breastfeeding Story as a Hub for Caring Practice. International Journal for Human Caring, 25(1). 

Amningsberättelsen 
som ett nav i 
vårdandet – en 
modell för vårdande



Berättelsen handlar inte om sjukdomen 
utan berättelsen kan istället förstås som en 
vittnesbörd om hur sjukdomen erfars genom 
en sårad kropp. 

Frank (1995) The Wounded Storyteller

Berättelsen handlar inte om amningen utan 
berättelsen kan istället förstås som en 
vittnesbörd om hur amning erfars genom 
en sårad kropp. 

Vad innebär en 
amnings-
berättelse? 



Toras Amningsberättelse

Det är underbart att amma, 
tycker jag, som att vi två är ett, 
eller så. Det är lycka tycker jag. 
Hela situationen är lycka. Det 
är närheten och den lilla nakna 
kroppen mot min kropp… 
Amning är så himla mycket liv. 
Det väcker så mycket tankar 
om livet. 



Irmas Amningsberättelse

Jag känner mig så otillräcklig 
…. Jag trodde att det skulle 
vara lätt att amma. Jag undrar 
vad JAG gör för fel eller vad 
det är för fel på MIG och MIN 
kropp …. varför kan inte jag 
när alla andra kan …. Jag 
känner mig misslyckad och 
dålig. Hur ska det bli för oss, 
mig och mitt barn……... Det var 
så här det inte fick bli…..



Skatta eller Beskriva Innehåll, eller förstå 
Innebörd - Fenomenet amning

• Hur upplever du amning? 
Ange på en skala från 1-10

• Beskriv hur amningen känns

• Hur påverkar amningen dig i 
ditt dagliga liv?

• Berätta om din amning!



Amningsberättelsen som ett nav i vårdandet

I amningsberättelsen har kvinnan möjlighet att 
ge uttryck för existentiella dimensioner av 
amning och moderskap, vilket kan hjälpa henne 
i moderskapet, i relationen med barnet och med 
amningen. 

• Berättelse som baseras på kvinnans 
amningsupplevelse

• Berättelse som möjliggör ett patientperspektiv

• Berättelsen möjliggör att vårdandet utgår 
kvinnors existentiella situation och behov

• Berättelsen kan bidra till kontinuitet i vården 

• Berättelsen är föränderlig över tid och rum –
tidslig och rumslig
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Hur kan vi fånga amningsberättelsen?  

Vårdande samtal på 
livsvärldsteoretisk grund
Samtal med fokus på existentiella 
dimensioner och levda erfarenheter
Möjliggöra hälsa och välbefinnande 

Vad krävs av vårdaren? 
• Reflekterad och tyglad hållning 
• Öppenhet
• Följsamhet
• Nyfikenhet
• Förvåning
• Närvaro – distans

Att fånga berättelsen handlar inte om samtalsteknik utan om 
förhållningssätt till människan som en sammanflätning av biologi och 
existens.



Graviditet Inledande amning Amningsavslut Amning med nästkommande barn 

Existentiell 
vilsenhet

Existentiell 
utmaning

Existentiell 
trygghet

Existentiell 
otrygghet

Existentiellt 
amningstrauma

Längtan

Rädsla

Ny graviditet

Existentiell 
sårbarhet

Amning innebär en tillblivelse  i 
moderskapet – att bli till som 

mamma

Hälsa som välbefinnande, må bra och att ha möjligheten att genomföra stora och små livsprojekt



Hur kan vårdare utveckla 
sin förmåga att närma sig 
existentiella aspekter av 
amning?

Hur kan vårdare få stöd i 
att identifiera mammor 
som befinner sig i 
existentiellt utmanande 
amningssituationer?



Development and psychometric 
testing of an instrument to assess 

existential
aspects of mother’s initial 
breastfeeding difficulties

(ExBreastS)
Palmér, L & Jutengren, J. (2019).Sexual & Reproductive Healthcare 19



Existential aspects 
of mother’s initial 
breastfeeding 
difficulties 
(ExBreastS)

Ömsesidigt beroende
Utsatthet och sårbarhet
Trygghet och tilltro



The Existential Breastfeeding Difficulty Scale’s (ExBreastS) 
influence on the caring dialogue—Child health care nurses’ 
lived experience

Stimulating a re-evaluation of the dialogue

Visualiszing new perspectives in the dialogue

Risk overshadowing the dialogue 



Amningsberättelsen

Amningsberättelsen som ett nav i vårdandet. Lina Palmér. 
VGR amningsriktlinjer (ej publicerat okt 2021)

Grundprincip: amningsberättelsen utgör
ett nav i vårdandet med livsvärld som

grund
Hur påverkar amningen dig i ditt

moderskap?

Inta en reflekterande hållning -
skapa distans till egna erfarenheter

och kunskaper kring amning 

Inta en frågande hållning till det
som sägs -  aktivt ställa öppna och

följsamma frågor

Hur upplever du denna
amningen/ amningen

med förra barnet?

Hur ser din
amningssituation

ut?

Hur är din relation
med barnet?

Hur känner
människor i din
omgivning inför
amning/bröst?

Hur känns det att
avsluta amningen?

 Hur känner du
inför din kropp och

dina bröst?

Hur tänker du kring
amning nu när du är

graviditet?

Kunskap om vad amningen innebär
för kvinnan möjliggör för vårdaren att

identifiera specifika behov och
utforma ett individuellt amningsstöd

Hur är din relation
till din partner?





Tack för att du lyssnat!

Frågor?
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