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SAMMANFATTNING 

Bakgrund 

Specialistsjuksköterskan med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar har 

ett ansvar för att barn får hälsosamma levnadsvanor. Amning beskrivs i många studier 

medföra hälsofördelar, men mammor väljer ändå av olika orsaker att inte amma. I samband 

med att mammor tar detta beslut behöver de få stöd av hälso- och sjukvårdspersonal. 

Syfte 

Syftet var att beskriva hur mammor upplevde bemötandet från hälso- och sjukvårdspersonal 

när de valde att inte börja amma eller att sluta amma under barnets första tre månader. 

Metod 

Ett strategiskt urval gjordes och tolv semistrukturerade intervjuer genomfördes med deltagare 

i åldrarna 26 till 40 år. För analys av det transkriberade materialet användes kvalitativ 

innehållsanalys med deduktiv ansats utifrån de fyra dimensionerna av det vårdvetenskapliga 

begreppet vårdlidande. 

Resultat 

Mammorna hade skilda upplevelser av hur hälso- och sjukvårdspersonalen bemötte dem i 

samband med att de tog beslutet att inte amma. Vissa mammor hade såväl positiva som 

negativa erfarenheter, medan andra mammor antingen upplevt ett positivt eller negativt 

bemötande. När mammorna upplevde att personalen fick dem att tvivla på sitt värde som 

mammor, uttalade sig om vad som var bäst, försökte få dem att fortsätta amma eller inte såg 

till mammornas behov upplevde mammorna att personalen brast i sitt bemötande.  

Slutsats 

Resultatet visade på att det var av stor vikt att hälso- och sjukvårdspersonalen hade förmågan 

att sätta sig in i mammornas situation, förstå att beslutet var mammornas eget och fokusera på 

barns och mammors välmående.  

Nyckelord 

Mammor, amning, bemötande, hälso- och sjukvårdspersonal, vårdlidande 

  



 

 

ABSTRACT 

Background 

The nurse who is specialized in healthcare of children and adolescents has a responsibility to 

ensure that children establish healthy living habits. Breastfeeding is in many studies described 

as having health benefits, but mothers are still, for different reasons, choosing not to 

breastfeed. When mothers make this decision, they need support from healthcare 

professionals. 

Aim 

The aim of this study was to describe mothers’ experiences of how healthcare professionals 

responded when the mothers chose not to start or to stop breastfeeding during their child’s 

first three months. 

Method 

A strategic selection was made and twelve participants, in the age range 26 to 40, were chosen 

for semi-structured interviews. Qualitative content analysis with a deductive approach was 

used to analyse the transcribed material and the four dimensions of the caring scientific 

concept care suffering were used as theoretical framework. 

Results 

The mothers had different experiences of how the healthcare professionals responded when 

they decided not to breastfeed. Some mothers had both positive and negative experiences, 

while others had experienced either positive or negative response. When the mothers 

experienced that healthcare professionals made them doubt their value as mothers, expressed 

opinions of what was best, tried to make them continue breastfeeding or did not see the 

mothers’ needs, the mothers experienced lack of support in their response. 

Conclusion 

The result showed that it was important that healthcare professionals had the ability to 

understand the mothers’ situation, recognise that the decision was the mothers’ and focus on 

the wellbeing of the mothers and children. 

Keywords 

Mothers, breastfeeding, response, healthcare professionals, care suffering.  
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BAKGRUND 

Specialistsjuksköterskan med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar har 

ett ansvar för såväl barn och ungdomar som familjerna till dessa. Specialistsjuksköterskan ska 

ha förmågan att bedriva en god omvårdnad och ta hänsyn till barnets och familjens vilja och 

uppfattningar samt ge familjen och barnet ett fint bemötande. Detta innebär bland annat att 

visa respekt för familjens önskningar och att utgå från familjens förutsättningar. En viktig 

uppgift är också att tillhandahålla familjen stöd och i arbetet ingår också att göra både barnet 

och familjen delaktiga i barnets hälsa. Specialistsjuksköterskan har även ett ansvar för att 

barnet tidigt får hälsosamma levnadsvanor. Därmed är det viktigt att ha kunskap om vilket 

näringsbehov barnet har när det växer upp och informera om bröstmjölkens fördelar 

(Riksföreningen för barnsjuksköterskor & Svensk sjuksköterskeförening, 2016). 

Informationen ska tydliggöra att bröstmjölk är bättre än ersättning och att det kan bli svårt att 

fortsätta amma i samband med att ersättning introduceras. Hälso- och sjukvårdspersonalen har 

inte endast till uppgift att informera om, utan den ska också skydda och uppmuntra amning. 

Detta innebär däremot inte att personalen inte ska ge råd och information om ersättning till de 

mammor som är i behov av det. I samband med att samtal om ersättning förs är det viktigt att 

påtala vilka risker som finns om ersättningen inte tillagas på ett korrekt sätt (World Health 

Organization, 1981). 

Amningens fördelar 

Amningens fördelar för barn 

I flertalet studier presenteras amningens kortsiktiga såväl som långsiktiga fördelar. Vid 

amning i minst två månader halveras exempelvis risken för att barnet ska drabbas av plötslig 

spädbarnsdöd (Thompson et al., 2017) och om barnet ammas i minst fyra månader har barnet 

en minskad risk att insjukna i diabetes (Al Mamun et al., 2015). Även andra autoimmuna 

sjukdomar som multipel skleros (Conradi et al., 2012), ulcerös kolit och Crohns sjukdom kan 

förebyggas med hjälp av amning (Klement, Cohen, Boxman, Joseph & Reif, 2004). Barn som 

ammas i minst sex månader har dessutom en reducerad risk för att få leukemi (Amitay & 

Keinan-Boker, 2015). Sex månaders exklusiv amning skyddar också mot otit under barnets 

första två år och även delamning visar sig skydda mot detta (Bowatte et al., 2015). Andra 

infektioner som kan förebyggas genom exklusiv amning i sex månader är gastroenteriter och 

luftvägsinfektioner (Kramer & Kakuma, 2012). Exklusiv amning ger också ett skydd mot 

sepsis (Khan, Vesel, Bahl & Martines, 2015). Det finns även ett samband mellan 
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amningslängd och reducerad risk för att barnet ska drabbas av astma under barndomens första 

två år (Dogaru, Nyffenegger, Pescatore, Spycher & Kuehni, 2014) och sannolikheten för att 

barnet ska utveckla övervikt eller fetma senare under barndomen minskar också om barnet 

ammas (Marseglia et al., 2015). 

Förutom rent fysiska hälsovinster beskrivs att barn som ammas under mer än sex månader 

även får bättre kognitiva förmågor. Dessa barn löper heller inte lika stor risk att diagnostiseras 

med autismspektrumtillstånd eller ADHD (Bar, Milanaik & Adesman, 2016). Barn som 

ammas tenderar även att få ett högre IQ (Horta, Loret de Mola & Victoria, 2015). 

Mammor ser dessutom amningen som något som stärker barnets anknytning till mamman 

(Fischer & Olson, 2014; Hvatum & Glavin, 2016). Amningens betydelse för anknytningen 

beskrivs i studier av Schwarze, Hellhammer, Stroehle, Lieb och Mobascher, (2015) och Kim 

et al. (2012). Det kan dock diskuteras om det är amningen i sig som påverkar anknytningen. 

Det kan likväl vara sociala omständigheter (Schwarze et al., 2015) eller hormoner som 

oxytocin, som utsöndras i samband med amning, som främjar anknytningen (Kim et al., 

2012). 

Amningens fördelar för mammor 

Amning medför inte endast fördelar för barn utan även för mammor. Ju längre mammor 

ammar desto lägre risk har de att drabbas av bröstcancer (Chowdhury et al., 2015; Zhou et al., 

2015). Amning resulterar även i en för mammor minskad risk att drabbas av äggstockscancer 

(Chowdhury et al., 2015; Feng, Chen & Shen, 2014) och diabetes typ två (Chowdhury et al., 

2015). Amning kan eventuellt även skydda mot postpartumdepression (Figueiredo, Dias, 

Brandão, Canário & Nunes-Costa, 2013) och fungera som preventivmedel (Peterson et al., 

2000). 

Amningens fördelar för samhället 

Det finns ett flertal metoder att ta till för att förbättra hälsan för människor och motverka att 

människor drabbas av ohälsa i samhället (Folkhälsomyndigheten, 2017). En sådan metod är 

amning, eftersom amningen medför ett flertal hälsovinster för både mammor och barn. På så 

sätt blir den också fördelaktig från ett samhällsperspektiv (Kylberg, Westlund & Zwedberg, 

2014), eftersom främjande av goda hälsovanor i längden leder till minskade kostnader för 

samhället. Detta beror på att förebyggande metoder är billigare än de metoder som måste tas 

till när människor drabbas av sjukdom (Socialstyrelsen, 2017). 
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Faktorer som påverkar valet att amma 

Förförståelse kring amning 

En faktor som påverkar valet att amma är kulturen. I exempelvis Norge, där normen är att 

amma, förväntas nyblivna mammor att amma och dessa ser ofta amningen som den bästa 

näringen för barnet (Hvatum & Glavin, 2016). Att mammor känner till att bröstmjölken är 

hälsosam och har goda effekter på immunförsvaret beskrivs även i en studie av Fischer och 

Olson (2014), vilka också påtalar att amningen alltid är tillgänglig, bekväm och lätt att 

genomföra och att mammor anser att amningen har positiva effekter på bindningen till barnet. 

Mammor kan även uppleva att de genom amningen spelar en viktig roll i barnets liv (Kong & 

Lee, 2004). Även tidigare amningserfarenheter har betydelse (Fischer & Olson, 2014). 

Tilltro till sin egen förmåga 

Även agerandet i samband med förlossning spelar roll för den fortsatta amningen. Om 

mammor får chansen att ha barnet hud mot hud efter förlossningen ökar deras tilltro till att de 

ska komma att kunna genomföra amningen och därmed deras självförtroende. En större tilltro 

till sin förmåga gör i förlängningen chansen större att mammor ska amma exklusivt och 

minskar risken för att amningen ska avslutas i förtid (Aghdas, Talat & Sepideh, 2014). 

Sambandet mellan exklusiv amning och mammors tilltro till sin förmåga att amma beskrivs 

även i en studie av Henshaw, Fried, Siskind, Newhouse & Cooper (2015). Även mammors 

inställning till och tankar om amning har betydelse för amningen. De mammor som tror att 

kroppen har en förmåga att tillverka tillräckligt med mjölk av god kvalitet, har en uppfattning 

om att barnet kan amma och ser amningen som något som utvecklas med tiden har en större 

chans att få till en fungerande amning (Avery, Zimmermann, Underwood & Magnus, 2009). 

Mammors utbildningsnivå är också av betydelse för hur länge de ammar. Ju högre utbildning 

mammor har, desto större är chansen att de ammar exklusivt under en längre period (Bærug et 

al., 2017). 

Stöd och kunskap 

Förutom de ovan nämnda faktorerna påverkas amningen av möjligheten att få stöd respektive 

utbildning rörande amning (McFadden et al., 2017). Mammor beskriver i en studie av Kong 

och Lee (2004) hur viktigt det är att ha kunskap om amning och det redovisas att två 

tredjedelar av tillfrågade mammor anser att de skulle ha ammat om de hade haft en större 

kunskap. Dessutom påtalas att den andra förälderns och övriga närståendes syn på amning 

påverkar valet att amma (Kong & Lee, 2004). 
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Faktorer som påverkar valet att inte amma eller att sluta amma 

Kultur och egenskaper hos mamman 

Likväl som att kulturen kan påverka valet att amma (Hvatum & Glavin, 2016) kan kulturen 

påverka huruvida mammor väljer att inte amma. I exempelvis England, där normen är att inte 

amma, befinner sig ammande mammor i minoritet, vilket kan resultera i att de ges lite stöd 

och jämför sitt barn med barn som föds upp på ersättning. Detta kan leda till ett lägre 

självförtroende gällande amning. Mammor med lägre självförtroende är mer benägna att ge 

ersättning, liksom mammor som är rädda för att kroppen ska komma att påverkas negativt av 

amningen. Mammor som redan känner sig osäkra över kroppens utseende efter förlossningen 

kan känna att det är pinsamt att kroppen förändras ytterligare (Brown, Raynor & Lee, 2011). 

Mammor kan även uppleva det vara genant att amma inför andra och detta kan också påverka 

valet att inte amma (Kong & Lee, 2004). Det är vanligare att unga mammor och mammor 

tillhörande en lägre socioekonomisk grupp slutar amma under den första månaden. Detsamma 

gäller mammor utan fullständig gymnasieutbildning, som röker, är ensamstående eller har fött 

ett barn med låg födelsevikt (Ahluwalia, Morrow & Hsia, 2005). Även antal barn och 

mammors upplevelse av det första amningstillfället har betydelse för amningslängden 

(Waldenström och Aarts, 2004). 

Handgriplig amningshjälp 

Inte endast kulturen (Brown et al., 2011) och mammors egenskaper (Ahluwalia et al, 2005; 

Waldenström & Aarts, 2004) har betydelse för amningen. Hälso- och sjukvårdspersonalens 

handlande kan också påverka denna i samband med att personalen ägnar sig åt handgriplig 

amningshjälp. Handgriplig amningshjälp kan i många fall medföra känslor av obehag för 

mammor (Weimers, Svensson, Dumas, Navér & Wahlberg, 2006). Trots detta är det vanligt 

förekommande att mammor ges denna typ av hjälp i samband med amningsstart. Denna hjälp 

ges dock i större utsträckning till förstföderskor, yngre mammor, mammor med övervikt, 

mammor med lägre utbildningsnivå och mammor som röker samt i samband med att hälso- 

och sjukvårdspersonal inte upplever att barnet börjar amma snabbt nog (Cato, Sylvén, 

Skalkidou & Rubertsson, 2014). Amningshjälp av detta slag kan resultera i en maktobalans 

mellan mammor och sjuksköterskor och upplevs i många fall vara obehaglig, 

integritetskränkande och objektifierande. Detta kan eventuellt påverka hur länge mammor 

fortsätter amma på grund av att denna typ av handling får mammor att känna sig osäkra 

gällande amning och fråntagna makten över sin kropp (Weimers et al., 2006). 
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Vardagssituationen 

Vissa mammor upplever att amningen gör dem låsta (Kong & Lee, 2004) och det kan ibland 

bli aktuellt att sluta amma på grund av att mammor har annat de måste hinna med i hemmet 

(Avery et al., 2009). Det kan vara svårt att amma och samtidigt hinna planera och organisera i 

sitt dagliga liv samt ägna andra viktiga personer uppmärksamhet (Leeming, Williamson, 

Lyttle & Johnson, 2013). Att behöva gå tillbaka till arbetet kan också vara en försvårande 

faktor (Avery et al., 2009) och hur komplicerat det kan vara att kombinera amning och arbete 

beskrivs av Fischer och Olson (2014). Det kan också vara svårt att ha kvar samma relation till 

sin partner när barnet önskar amma en stor del av dygnet (Leeming et al., 2013). Att 

amningen tar mycket tid i anspråk kan också resultera i att mammor inte har tillräcklig ork att 

ta hand om barnet på ett önskvärt sätt. För att kunna etablera ett gott samspel, barnet och 

mamman emellan, känner mammor i vissa fall att de behöver sluta amma (Hvatum & Glavin, 

2016). Detsamma kan vara fallet när amningen känns som en kamp, mammor känner sig 

maktlösa och barnet upplevs vara missnöjt. Det kan då kännas som det enda rätta att sluta 

amma (Schilling Larsen & Kronborg, 2012). Ersättning upplevs dessutom kunna ges snabbt 

och regelbundet samt möjliggöra för andra människor att hjälpa till med barnets uppfödning 

(Brown et al., 2011). Detta medför att föräldrarna kan få en paus (Fischer & Olson, 2014). 

Fysiska besvär 

Det kan dessutom bli aktuellt för mammor att introducera ersättning om barnet inte går upp i 

vikt (Hvatum & Glavin, 2016) eller om mängden bröstmjölk upplevs vara otillräcklig 

(Ahluwalia et al., 2005; Avery et al., 2009). Att amningen resulterar i smärta (Brown et al., 

2011; Williamson, Leeming, Lyttle & Johnson, 2011) eller såriga bröstvårtor kan också 

påverka mammors val att avsluta amningen (Ahluwalia et al., 2005; Williamson et al., 2011). 

Sugsvårigheter samt att barnet redan på sjukhuset ges ersättning och därmed får svårt att 

amma vid hemgång beskrivs också vara orsaker till att sluta amma (Avery et al., 2009). 

Upplevelser av att inte amma eller sluta amma sitt barn 

Negativa upplevelser 

Att sluta amma kan vara förenat med känslor av misslyckande (Schilling Larsen & Kronborg, 

2012). Mammor kan även känna känslor av skuld och uppleva oro för att bli dömda. Det kan 

även känna att de är annorlunda på grund av att de inte ammar. En upplevelse av att inte ha 

förmågan att amma sitt barn kan också resultera i att mammor betvivlar att de ska lyckas med 

andra uppgifter rörande barnet. Mammor får ibland höra från familjemedlemmar att de ger 
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upp amningen för lätt och människor i deras närhet accepterar inte alltid deras val att sluta 

amma. Att gå över till ersättning kan kännas förbjudet, eftersom mammor generellt sett har 

kunskap om att bröstmjölken är hälsosam för barnet. Att gång på gång påminnas om att barnet 

inte ges denna näring leder till att mammor ibland känner sig mindre betydelsefulla. Mammor 

kan uppleva att amningen ofta står i centrum och att detta fokus på amningen resulterar i 

känslor av skam. Påtryckningar kommer dock inte endast från människor i mammors närhet 

utan även från mammorna själva (Hvatum & Glavin, 2016). Williamson et al. (2011) påtalar 

att mammor ofta ser det som sitt eget misslyckande att amningen inte fungerar, trots att de 

kan urskilja utomstående faktorer som påverkat utfallet. Likaså beskrivs att identiteten som 

mamma kan ifrågasättas i samband med att amningen inte fungerar, eftersom kvinnokroppen 

enligt generell uppfattning ska ha förmågan att livnära ett barn. 

Positiva upplevelser 

Mammor vill i de flesta fall göra det som är bäst för barnet och det kan vara svårt att veta om 

det bästa är att sluta amma eller att fortsätta. Att ta beslutet att sluta amma är inte alltid enkelt 

och ofta finns flera omständigheter som påverkar beslutet. Att sluta amma kan vara början på 

något nytt i och med att energi äntligen kan läggas på att skapa en relation till och leka med 

barnet. Mammor kan känna att barnets behov bättre kan tillfredsställas och att barnet kan sova 

bättre, blir lugnare och utvecklas på ett tillfredsställande sätt efter att de tagit beslutet. Vissa 

mammor, som valt att sluta amma, kan inte tänka sig att de skulle ha haft en bättre relation till 

barnet om de fortsatt amma. Det upplevs däremot för vissa vara viktigt för relationen att 

matningen sker i en lugn miljö samt att mammor och barn är ensamma och har ögonkontakt. 

Hur det upplevs att sluta amma är avhängigt av hur såväl partner som andra personer runt 

omkring mammor och barn reagerar på beslutet (Schilling Larsen & Kronborg, 2012). En del 

mammor känner att personer runt omkring dem stöttar det beslut de tar och att beslutet är 

deras eget (Fischer & Olson, 2014). 

Sjukvårdens del i amningen 

Upplevelser av krav 

Mammor upplever att hälso- och sjukvårdspersonal förväntar sig att de ska bemästra 

amningen inom en viss tidsperiod och de beskriver att det är jobbigt att inte lyckas få till 

amningen riktigt så snabbt som personalen upplevs önska. Detta kan få mammor att oroa sig 

för att personalen ska anse att de inte klarar av att hantera den nya mammarollen. Det beskrivs 

vara viktigt att hälso- och sjukvårdspersonalen inte pressar mammor i samband med amning. 
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En del mammor påtalar att påtryckningarna att amma redan börjar på sjukhuset i samband 

med att personal frågar dem om de önskar amma barnet eller inte. Mammor upplever att 

hälso- och sjukvårdspersonal inte ser det som tillåtet att ta beslutet att inte amma. När 

mammor trots det gör detta val känner de att de måste förklara sig för såväl hälso- och 

sjukvårdspersonal som bekanta och att många frågar just varför de inte ammar sitt barn 

(Hvatum & Glavin, 2016). 

Betydelsen av stöd 

Mammor upplever att den generella uppfattningen om amning är att den kommer att fungera 

komplikationsfritt. I verkligheten upplevs det däremot inte vara så lätt (Fox, McMullen & 

Newburn, 2015) och drygt en fjärdedel av tillfrågade mammor är missnöjda med sin tid på 

BB. Detta beror till stor del på att de inte får tillräcklig amningshjälp, inte får vara delaktiga i 

vården och att personalen inte har tillräckligt mycket tid för att stötta mammorna 

(Waldenström, Rudman & Hildingsson, 2006). Mammor upplever också att de själva inte har 

tillräcklig kunskap om vilka metoder som kan tas till om amningen inte fungerar 

tillfredsställande. De önskar exempelvis att hälso- och sjukvårdspersonal beskriver för dem att 

det går att växla mellan amning och flaskmatning (Hvatum & Glavin, 2016). Mammor tycker 

med andra ord att det är värdefullt när hälso- och sjukvårdspersonal kan ge praktiska tips och 

beskriver även hur betydelsefullt det är att personal kan fungera som ett stöd. För att vara ett 

fungerande stöd är det viktigt att sjuksköterskor kan möta mammor där de befinner sig och få 

mammor att känna att de har förmågan att amma (Whelan & Kearney, 2014). Hur viktigt det 

är med stöd understryks även av McFadden et al. (2017), som skriver att stödet påverkar såväl 

amningslängd som exklusivitet positivt. Detta bekräftas även i en studie av Kramer et al. 

(2001). Stöd kan även resultera i att mammor som tänkt sluta amma istället fortsätter (Whelan 

& Kearney, 2014). Det är viktigt att även stötta de mammor som valt att inte amma, men trots 

detta upplever mammor i vissa fall att hälso- och sjukvårdspersonalen mer har amningen i 

fokus än barnets och mammans bästa. Mammor kan då känna sig tvingade att fortsätta amma 

trots att de egentligen inte vill och uppleva att deras val att inte amma ifrågasätts (Hvatum & 

Glavin, 2016). Mammor kan även uppleva att hälso- och sjukvårdspersonal inte alltid ger dem 

den hjälp de behöver (Brown et al., 2011). Orsaker till att mammor inte ges tillräckligt med 

stöd och hjälp kan vara tids- respektive kunskapsbrist (Whelan & Kearney, 2014). Mammor 

tycker att det är av vikt att sjuksköterskor har den kompetens som behövs i samband med 

amningsrådgivning och beskriver att en stöttande sjuksköterska kan minska upplevelsen av 

misslyckande i samband med amningsnedläggning (Hvatum & Glavin, 2016). 
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Vårdlidande 

Det vårdvetenskapliga begreppet vårdlidande (Arman, 2017) användes i denna studie som 

teoretisk referensram. Ett vårdlidande kan uppstå i olika situationer i samband med att en 

patient ges vård. Det finns fyra dimensioner av vårdlidande. Den första dimensionen handlar 

om kränkning av patientens värdighet, vilket exempelvis sker vid nonchalans eller när hälso- 

och sjukvårdspersonalen fråntar patienten dess värde. Patienten kan uppleva att personalen 

inte bekräftar och tror på patienten. För att förebygga ett vårdlidande av detta slag krävs att 

personalen har förmågan att utgå från patientens specifika situation. Den andra dimensionen 

av vårdlidande handlar om fördömelse och straff. Den här sortens vårdlidande uppstår när 

vårdpersonalen istället för patienten bestämmer vad som är bäst för patienten i fråga. För att 

minimera riskerna för att patienten ska drabbas av detta lidande krävs att personalen förstår att 

patienten i slutändan i alla situationer har rätt att själv ta ett beslut. Den tredje dimensionen 

berör maktutövning. Detta slags lidande uppkommer i samband med att vårdpersonal får en 

patient att utföra handlingar som patienten annars inte skulle ha utfört. Detta kan exempelvis 

vara fallet i samband med att hälso- och sjukvårdspersonalen istället för att sätta sig in i 

patientens situation utgår från arbetsplatsens rutiner. Den fjärde dimensionen innefattar 

utebliven vård eller icke-vård. Denna sorts vårdlidande förekommer när hälso- och 

sjukvårdspersonalen inte ger patienten den vård som den är berättigad eller inte kan avgöra 

vad patienten är i behov av (Eriksson, 1994). Forskning visar att mammor inte får det 

bemötande de önskar från hälso- och sjukvårdspersonal i samband med att de slutar amma, 

utan att de istället upplever att de är tvungna att förklara sig för personalen och att det inte är 

tillåtet att välja att inte amma (Hvatum & Glavin, 2016). Detta skulle eventuellt kunna leda 

till att mammor upplever ett vårdlidande när de väljer att inte amma. Eftersom mammors 

upplevelser av bemötandet från hälso- och sjukvårdspersonalen, när de valde att inte amma, 

eventuellt skulle kunna orsaka mammorna ett vårdlidande användes de fyra dimensionerna av 

begreppet vårdlidande i denna studie. 

Problemformulering 

I flera studier beskrivs hur betydelsefullt det är att mammor ges stöd i samband med amning 

(Kramer et al., 2001; McFadden et al., 2017). Trots detta påtalas i flertalet studier att stödet 

som mammor ges är bristfälligt både i samband med amningssvårigheter och när mammor 

valt att inte börja amma eller att sluta amma sitt barn (Brown et al., 2011; Hvatum & Glavin, 

2016). Det beskrivs dock att det är viktigt att mammor som tagit beslutet att inte amma 

erhåller stöd (Hvatum & Glavin, 2016) och att hälso- och sjukvårdspersonal har förmågan att 
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möta mammor i den situation som de befinner sig (Whelan & Kearney, 2014). Detta är av vikt 

eftersom mammor i denna situation i många fall upplever svåra känslor av olika slag 

(Schilling Larsen & Kronborg, 2012). Genom att beskriva hur mammor upplever sig bli 

bemötta av hälso- och sjukvårdspersonal i samband med att de tar beslutet att inte amma, 

skulle hälso- och sjukvårdspersonalens bemötande eventuellt kunna förbättras och därmed 

leda till ett ökat välmående hos dessa mammor. 

Syfte 

Syftet var att beskriva hur mammor upplevde bemötandet från hälso- och sjukvårdspersonal 

när de valde att inte börja amma eller att sluta amma under barnets första tre månader. 

METOD 

Design 

I denna studie användes en kvalitativ metod, vilken rekommenderas av Polit och Beck (2012) 

när det är upplevelser som ska undersökas och en förståelse för helheten av ett fenomen 

önskas.  

Urval 

Ett strategiskt urval gjordes i enlighet med Henricson och Billhult (2012) och mammor som 

hade valt att inte börja amma eller som slutat amma under de första tre månaderna efter 

förlossning utgjorde deltagare i studien. Författarna använde sig av Nationalencyklopedins 

definition av amning, vilken är att ett barn suger mjölk från sin mammas bröst (Amning, i.d.). 

Samtliga deltagare hade erfarenhet av det som skulle beskrivas och var medlemmar på minst 

ett av två internetforum rörande amning och ersättning. Tolv deltagare valdes ut till intervjuer, 

eftersom det ofta passar att intervjua omkring fem till 25 personer, enligt Kvale och 

Brinkmann (2014). Inklusionskriterierna var att barnet vid tid för intervju skulle vara högst tre 

år gammalt, att deltagarna befann sig i Uppland, Södermanland eller Västerås, att deltagarna 

förstod och talade svenska samt att de inte börjat amma eller att de slutat amma sitt barn 

under barnets första tre månader. En gräns vid tre månader valdes eftersom World Health 

Organization (2018) rekommenderar att barn ammas exklusivt fram till sex månaders ålder 

och tre månader därmed kunde ses som ett tidigt amningsavslut. Deltagarna rekryterades till 

studien under tidsperioden januari 2018 till mars 2018 och intervjuerna genomfördes i april 

2018. Författarna fick kontakt med deltagare i olika åldrar och från olika städer i 

Mellansverige, se tabell 1. Detta är att föredra när författarna önskar kunna beskriva skilda 
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erfarenheter (Danielson, 2012a). Via något av de två internetforumen visade 48 personer 

intresse av att delta. Det framkom att nio av dessa inte uppfyllde inklusionskriterierna och 

därmed exkluderades de. Författarna hade som mål att genomföra tio till 14 intervjuer, men på 

grund av risken för bortfall kontaktades 24 potentiella deltagare. Dessa personer var de som 

snabbast svarade på de publicerade inläggen på internetforumen. Av de 24 personerna var det 

sedan nio personer som inte svarade och tre personer som inte uppfyllde inklusionskriterierna 

och dessa personer exkluderades därför. Tolv deltagare bokades därefter in till intervju. 

Tabell 1. Bakgrundsinformation om deltagarna. 

Deltagare Mammans 

ålder 

Utbildningsnivå Ålder på det aktuella 

barnet 

Hemort Födelseland 

1 30 år Masterexamen Åtta månader 

respektive tre år 

Stockholm Sverige 

2 26 år Två år på universitet (ej 

examen) 

Åtta månader Uppsala Sverige 

3 28 år Gymnasial utbildning Tre månader Stockholm Sverige 

4 31 år Kandidatexamen Fyra månader Stockholm Sverige 

5 37 år Kandidatexamen Tre år Stockholm Sverige 

6 34 år Kandidatexamen och 

magisterexamen 

13 månader Stockholm Mexiko 

7 40 år Sex och ett halvt år på 

universitet (ej examen) 

Tre år Stockholm Sverige 

8 31 år Gymnasial utbildning Sex månader Västerås Sverige 

9 31 år Kandidatexamen Tre år Stockholm Sverige 

10 39 år Kandidatexamen Fyra månader 

respektive två år 

Stockholm Sverige 

11 31 Kandidatexamen Två år Uppsala Sverige 

12 31 Kandidatexamen Ett år respektive tre 

år 

Uppsala Sverige 
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Kontext 

Samtliga deltagare som kallades till intervju rekryterades från sociala medier. De var alla 

medlemmar i minst ett av två utvalda forum som riktades till personer som såg ersättning som 

ett lämpligt alternativ till amning. 

Datainsamlingsmetod 

Intervjuerna var semistrukturerade och utgick från en intervjuguide (se bilaga 1) som 

författarna skapade. Intervjuguiden bestod till viss del av frågor rörande 

bakgrundsinformation. Detta berodde på att Danielson (2012a) beskriver att det är att föredra 

att intervjua deltagare med olika bakgrund. Författarna hade även som mål att utforma 

intervjufrågor som skulle kunna kopplas till begreppet vårdlidande. Därmed utgick författarna 

från Erikssons (1994) fyra dimensioner av vårdlidande i samband med att intervjuguiden 

skapades. Frågorna skrevs ned i en logisk ordning, men under intervjuerna ställdes däremot 

frågorna inte alltid i den skrivna ordningen, utan författarna följde istället deltagarnas 

berättelse och ställde frågorna där de passade in, vilket Polit och Beck (2012) föreslår. 

Författarna genomförde provintervjuer med två av de deltagare som rekryterades till studien 

för att kontrollera intervjufrågor, säkerställa att det fungerade att spela in och kontroll av 

tidsdisposition, vilket också Danielson (2012a) föreslår. Två frågor lades till i intervjuguiden 

efter provintervjuerna, vilka var ”hur upplever du att hälso- och sjukvårdspersonalen stöttade 

dig i flaskmatningen?” och ”hur tror du att du hade mått om du hade fått det bemötande du 

hade önskat?”. Eftersom inga större ändringar med andra ord gjordes valde författarna att 

inkludera även provintervjuerna i resultatet. Under intervjuerna spelades deltagarnas 

berättelser in, vilket rekommenderas av Kvale och Brinkmann (2014) för att författarna ska 

kunna koncentrera sig helhjärtat på det som berättas och att tonfall liksom pauser kan spelas 

upp på nytt. Kvale och Brinkmann (2014) beskriver även att anteckningar kan tas rörande 

såväl kroppsspråk som ansiktsuttryck, vilket under dessa intervjuer gjordes av den ena 

författaren medan den andra ställde intervjufrågorna. 

Författarnas förkunskap 

Författarna till denna studie är legitimerade sjuksköterskor och har arbetat inom barn- och 

ungdomssjukvård sedan 2016. Båda studerade under uppsatsperioden till att bli 

specialistsjuksköterskor med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar. 

Ingen av författarna hade under uppsatsperioden egna barn eller egna erfarenheter av att 

amma. 
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Tillvägagångssätt 

Författarna skrev meddelanden i forum gällande amning på sociala medier för att rekrytera 

mammor som ville vara med i studien. I forumen fanns kontaktuppgifter till ansvariga 

administratörer och dessa kontaktades för godkännande. De meddelanden som därefter 

publicerades i forumen innehöll kort information om författarna, studiens syfte och planering. 

Mammorna som visade intresse för att delta erhöll information om studien i ett 

informationsbrev (se bilaga 2), eftersom CODEX (2018) rekommenderar att deltagare inför 

deltagande i en studie erhåller skriftlig information. Även ett formulär för att inhämta 

informerat samtycke skickades till mammorna (se bilaga 3). Detta fick de skriva på inför 

intervjutillfället. Med informerat samtycke menas att personerna ges den information om 

studien som de behöver för att kunna göra ett självständigt val angående om de vill utgöra del 

av studien eller inte (CODEX, 2018). Deltagarna gavs muntlig information om studien, vilket 

också CODEX (2018) förespråkar, och möjlighet att ställa frågor vid intervjutillfället. I 

enlighet med Danielson (2012a), kom författarna tillsammans med deltagarna fram till var 

intervjuerna skulle äga rum. Om deltagarna inte hade någon specifik plats de önskade 

genomföra intervjun på föreslog författarna en plats, så som ett lugnt kafé, bibliotek eller 

grupprum i den stad som deltagaren befann sig. Båda författarna var med på samtliga 

intervjuer men turades om att ställa intervjufrågorna. Författaren som intervjuade startade 

intervjuerna med att småprata med deltagaren för att undvika en intervjuareffekt, vilken enligt 

Kjellström (2012) betyder att deltagarna känner sig tvingade att berätta det som intervjuarna 

kan tänkas vara ute efter. Intervjuerna tog mellan tio och 40 minuter. I samband med att 

intervjuerna avslutades tillfrågades deltagarna om de önskade berätta något mer samt hur det 

kändes att vara med i intervjuerna och den som intervjuade speglade delar av det som 

framkom under intervjuerna (Kvale och Brinkmann, 2014). Alla deltagare som intervjuades 

tilldelades ett deltagarnummer. 

Forskningsetiska överväganden 

Att delta i studien var frivilligt och deltagarna informerades via e-post och muntligt inför 

intervjuerna om att de när som helst kunde avsluta sin medverkan utan att utsättas för 

påtryckningar, vilket CODEX (2018) påtalar är av stor vikt. Informationen innehöll även en 

redogörelse för planering, syfte, tänkta metoder och forskningsansvariga, i enlighet med lagen 

om etikprövning av forskning som avser människor (SFS, 2003:460). För att säkerställa att 

deltagarna hade läst och förstått den givna informationen och att de önskade deltaga, ombads 

de inför intervjuerna att skriva på en blankett för inhämtning av informerat samtycke, vilket 
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föreslås av CODEX (2018). CODEX (2018) föreslår även att författarna redogör för 

eventuella intressekonflikter. Författarna i denna studie har inga sådana. 

Deltagarnas anonymitet påtalades, liksom att det inspelade och transkriberade materialet inte 

skulle komma att användas på ett icke-överenskommet vis. Vetenskapsrådet (i.d.) 

rekommenderar att deltagare informeras om detta. Materialet kom att avkodas och kunde 

därmed inte spåras till de personer som deltagit. Det transkriberade materialet förvarades 

under arbetets gång i ett låst utrymme och kommer efter avslutad studie att förstöras. Inspelat 

material avidentifierades med deltagarnummer och raderades efter att de transkriberats. Detta 

för att säkerställa konfidentialitet (Vetenskapsrådet, i.d.). 

Denna studie var eventuellt inte till gagn för de deltagare som redan hade negativa 

erfarenheter. Däremot kan den möjligtvis förbättra upplevelsen för framtida mammor som 

väljer att inte amma. Kjellström (2012) beskriver att detta ofta är fallet, men att det är viktigt 

att ta reda på för vilka forskningen är till gagn. Känsliga ämnen berördes i intervjuerna och 

deltagarnas tidigare, negativa erfarenheter diskuterades. Enligt Kjellström (2012) är det ett 

etiskt dilemma att känsliga ämnen tas upp vid intervjuer. Författarna hade detta etiska 

dilemma i tankarna under intervjuerna och påtalade inför intervjuerna att det när som helst var 

tillåtet att avbryta.  

Bearbetning och analys 

I denna studie utgjorde de fyra dimensionerna av det vårdvetenskapliga begreppet vårdlidande 

grund för dataanalysen. En deduktiv innehållsanalys genomfördes, vilken rekommenderas av 

Elo och Kyngäs (2008) när en redan existerande teori planeras utgöra bas för analysen. de 

fyra dimensionerna av vårdlidandet utgjorde bas i denna studie genom att analysera data för 

att komma fram till kategorier. Processen startade med en förberedelsefas, vilken enligt Elo 

och Kyngäs (2008) kännetecknas av att objekt för analys väljs ut. I detta arbete var det 

transkriberade intervjuer som utgjorde objekt och dessa analyserades fortlöpande under 

datainsamlingens gång. Författarna delade upp transkriberingen emellan sig, lyssnade igenom 

intervjuerna och transkriberade varsin del på skilda håll. Kvale och Brinkmann (2014) 

föreslår att författarna kommer överens om hur transkriberingen ska ske. Författarna till denna 

studie kom därför överens om att transkribera intervjuerna ordagrant och i direkt anslutning 

till intervjuerna. Efter transkriberingen lästes materialet igenom ett flertal gånger av båda 

författarna, för att dessa skulle få en känsla av materialets innehåll. Att få en känsla för 

materialet beskrivs av Elo och Kyngäs (2008) vara väsentligt för att sedan ha möjlighet att 
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selektera meningsenheter. Författarna urskilde meningsenheter i det transkriberade materialet 

på varsitt håll utifrån studiens syfte. Dessa jämfördes sedan, diskuterades och kondenserades 

och författarna gick sedan vidare till att skapa en kategoriseringsmatris. 

Kategoriseringsmatrisens kategorier byggde på de fyra dimensionerna av vårdlidande, vilka är 

kränkning av patientens värdighet, fördömelse och straff, maktutövning och utebliven vård 

eller icke-vård (Eriksson, 1994). Enligt Elo och Kyngäs (2008) baseras ofta 

kategoriseringsmatrisen på just existerande teorier. Efter att denna kategoriseringsmatris 

skapats gick författarna igenom meningsenheterna på nytt och kodade dessa utifrån 

kategoriernas betydelse, vilket förespråkas av Elo och Kyngäs (2008). De koder som 

framkom genom att utgå från kategorier och meningsenheter var nonchalans, värdet som 

mamma, rätt att värdera, försöka få mamman att ändra sitt val och mammans behov. Koderna 

nonchalans och värdet som mamma placerades under kategorin kränkning av patientens 

värdighet. Koden rätt att värdera hamnade under kategorin fördömelse och straff. Koden 

försöka få mamman att ändra sitt val placerades under kategorin maktutövning. Koden 

mammans behov lades under kategorin utebliven vård eller icke-vård. Varje kod och 

tillhörande material gavs en varsin färg för att tydliggöra innehållet. Endast de delar av 

intervjuerna som passar in i kategorierna bör väljas ut till matrisen. Denna typ av urskiljning 

passar när en strukturerad matris används (Elo & Kyngäs, 2008). I denna studie upplevde 

författarna dock att alla meningsenheter passade in under någon av kategorierna, varför alla 

dessa inkluderades i matrisen. En latent tolkning av det transkriberade materialet genomfördes 

i samband med att deltagarnas upplevelser sorterades in i de fyra kategorierna. Detta innebär 

att en djupare tolkning av materialet görs och att inte bara det som uttrycks ordagrant 

analyseras (Lundman & Hällgren Graneheim, 2017). De citat som användes i matris och 

resultat skrevs om till skriftspråk, i enlighet med Kvale och Brinkmann (2014) och varje citat 

erhöll samma nummer som den deltagare som uttalat sig, vilket rekommenderas av Danielson 

(2012b). Se tabell 2 för exempel på analysprocessen. 
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Tabell 2. Exempel på analysprocessen. 

  

Meningsenheter Kondenserade 

meningsenheter 

Koder Kategorier 

Hur går det med 

amningen fast jag 

har förklarat från 

första mötet att jag 

inte kommer att 

amma [barnets 

namn] något mer 

Upplevelser av 

att få frågor trots 

att mamman 

redan tagit beslut 

Nonchalans Kränkning av patientens 

värdighet 

Så efteråt så kom 

hon [hälso- och 

sjukvårdspersonal] 

in, och så sa hon så 

här 

förlossningsläkaren 

vill veta varför du 

inte ska amma 

Känslor av att 

hälso- och 

sjukvårdspersonal 

tycker sig ha rätt 

att ifrågasätta 

Rätt att värdera Fördömelse och straff 
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RESULTAT 

Fyra kategorier av hur mammor upplevde hälso- och sjukvårdpersonalens bemötande när de 

valde att inte börja amma eller att sluta amma, identifierades: kränkning av patientens 

värdighet, fördömelse och straff, maktutövning och utebliven vård eller icke-vård. 

Kränkning av patientens värdighet 

Kränkning av patientens värdighet innefattade situationer då mammorna upplevde sig bli 

nonchalerade respektive sedda eller när mammorna upplevde att deras värde som mammor 

ifrågasattes respektive bekräftades. I intervjuerna framkom att vissa mammor upplevde att 

hälso- och sjukvårdspersonalens bemötande resulterade i att de började betvivla att de var 

tillräckligt bra mammor enbart av den orsak att de inte ammade, medan andra beskrev hur 

personalens upplevda bemötande stärkte dem som mammor. Exempelvis beskrevs det hur det 

kändes när hälso- och sjukvårdspersonalen istället för att nedvärdera mammorna upplevdes få 

dem att känna sig stärkta.  

”… de [hälso- och sjukvårdspersonalen] ställer ju samma fråga [om hur det går med 

amningen] och… jag bara kände… hur jag blev typ iskall och… jag orkar inte för 

det känns ju som att hej, jag är världens sämsta mamma för att jag har valt att inte 

amma för att det är ju så jag har blivit bemött… och då kramade verkligen min 

barnmorska och min läkare om mig och bara, det är väl jättebra… hon kommer 

överleva fint i alla fall…” (3) 

Alla mammor upplevde sig däremot inte bli stärkta i sin roll som mamma av hälso- och 

sjukvårdspersonalens bemötande. Trots att mammorna tagit beslutet att inte amma och kände 

sig säkra på sitt val påverkade hälso- och sjukvårdspersonalens upplevda bemötande 

mammornas upplevelse av sitt värde och måendet på ett negativt sätt. Det framkom även 

under intervjuerna att mammorna upplevde sig bli nonchalerade av hälso- och 

sjukvårdspersonal. Det kunde handla om att personalen inte upplevdes önska samtala om 

ersättning eller att mammornas uttalanden om att amningen avslutats inte upplevdes tas i 

beaktande. Istället upplevdes personalen fokusera på att fortsätta påtala fördelarna som 

amningen kunde medföra.  

”… hur går det med amningen fast jag har förklarat från första mötet att jag inte 

kommer att amma [barnets namn] något mer för att jag känner att jag inte har, men 
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försök, ni har ändå pumpen hemma, för det är viktigt, det kan förhindra 

öroninfektion och det kan förhindra magknip…” (6) 

Detta kunde i längden resultera i att mammorna upplevde att de fick ett bristfälligt stöd från 

personalen. Mammorna påtalade att de önskade att hälso- och sjukvårdspersonalen skulle ha 

förmågan att sätta sig in i den situation som mammorna befann sig för tillfället och möta, 

stötta och bekräfta dem där. 

Fördömelse och straff 

Fördömelse och straff handlade om att mammorna upplevde att hälso- och 

sjukvårdspersonalen ansåg sig ha rätt att bedöma vad som var bäst för mammorna och deras 

barn och värdera valet att sluta amma respektive att personalen var införstådd med att valet 

var mammornas eget. Vissa mammor upplevde att hälso- och sjukvårdspersonalen ansåg sig 

veta vad som var bäst för mammorna och barnen i fråga. Denna upplevda inställning hos 

hälso- och sjukvårdspersonalen kunde av mammorna upplevas vara både positiv och negativ. 

Det framkom i intervjuerna att amningen kunde leda till ett försämrat mående hos mammorna 

och det kunde då upplevas vara positivt att hälso- och sjukvårdspersonalen kom med 

rekommendationer om att avsluta amningen. 

”… jag nästan satt på BVC och bara grät och vet inte vad jag ska göra, alltså jag 

blev helt handfallen och då hade jag faktiskt, alltså vår BVC-sköterska, hon är så 

himla bra, alltså hon var så guld värd då för hon bara, vet du en sak, vi skiter i 

amningen, vi går över till ersättning…” (8) 

Mammorna beskrev också att de uppskattade att hälso- och sjukvårdspersonalen upplevdes 

vara införstådd med att valet att inte amma var mammornas eget och att personalen därmed 

inte hade någon rätt att uttala sig om vad de ansåg vara bäst. En del av dessa mammor kände 

sig positivt överraskade i och med att de förväntade sig att det skulle bli en diskussion kring 

deras val att sluta amma. 

”… men på BVC så var de på en gång väldigt positiva, nej men då slutar vi, punkt 

slut typ, ja, jag blev förvånad faktiskt, jag trodde att det skulle bli någon form av 

dialog, är du säker eller, men ingenting, och det kändes väldigt skönt…” (4) 

I och med att mammornas val inte ifrågasattes upplevde de att hälso- och sjukvårdspersonalen 

inte tyckte att de gjorde något fel i samband med att de gick över till att enbart ge ersättning. 
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Mammorna upplevde det vara en lättnad att hälso- och sjukvårdspersonalen accepterade och 

stöttade deras beslut. Alla mammor upplevde däremot inte att de gavs stöd och att hälso- och 

sjukvårdspersonalen var införstådd med att valet var mammornas eget, utan upplevde istället 

att personalen ansåg att de tog fel beslut när de valde att gå över till att flaskmata. Personalen 

kunde ibland upplevas se amningen som det bästa alternativet för samtliga mammor och barn 

i alla situationer. Detta kunde leda till en känsla hos mammorna av att inte göra det bästa för 

sitt barn, vilket kunde resultera i skamkänslor.  

”… det var på min vistelse på neonatalavdelningen och därefter BVC som jag tänkte 

liksom, oj oj, ingen annan av de andra mammorna får se mig att jag ger flaskan och 

sen ibland när vi var ute på kaféer och så där, då bad jag min sambo, nej, du kan 

flaskmata honom och typ, jag gömde liksom den här förpackningen, jag gömde den, 

jag ville inte ens slänga den i soporna på kaféet, för de kanske tror att det är 

bröstmjölk om de ser bara liksom flaskan…” (6) 

Mammorna önskade att personalen skulle ha förmågan att se till mammors och barns 

välmående och fokusera på relationen mellan mammor och barn, då denna ibland kunde 

upplevas bli lidande i samband med amning. Mammorna önskade även att personalen skulle 

se ersättning som ett fullgott alternativ till amning. I nuläget upplevde mammorna att detta 

inte var fallet, utan att personalen upplevdes se ersättning som ett sämre alternativ. 

Mammorna upplevde i och med detta att personalen ansåg sig ha rätt att bedöma mammornas 

val och att denna ansedda rättighet kunde ta sig form både explicit och implicit. Personalen 

upplevdes av mammorna även ha en föreställning om att alla mammor önskade amma. Detta 

var något som mammorna ansåg att personalen inte hade rätt att förutsätta. Denna 

föreställning hos personalen kunde också uppfattas i samband med att personalen ställde 

frågor till mammorna om hur det kom sig att de inte ammade.  

”… och så efteråt så kom hon [sjukvårdspersonal] in, och så sa hon så här, 

förlossningsläkaren vill veta varför du inte ska amma, och då låg jag nyförlöst, med 

20 minuter gammal bebis här på bröstet och jag bara… hur ska jag göra det här så 

kort som möjligt, så här, så jag hittade på en anledning…” (1) 

Mammorna önskade att valet att amma eller ge ersättning mer från start skulle vara deras eget 

och att de skulle få en fråga om hur de önskade mata sitt barn. På grund av att flaskmatning 
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inte upplevdes finnas som alternativ kändes det svårare för dem att gå över till att flaskmata 

sitt barn. 

Maktutövning 

Maktutövning innefattade de tillfällen då mammorna upplevde att hälso- och 

sjukvårdspersonal försökte få dem att fortsätta amma trots att mammorna inte önskade. 

Mammorna trodde att det inte hade känts lika skambelagt att gå över till att flaskmata sitt barn 

och att de vid ett tidigare tillfälle hade känt att det var accepterat att sluta amma om hälso- och 

sjukvårdspersonalen hade upplevts ha en mer öppen inställning. De beskrev hur hälso- och 

sjukvårdspersonalens upplevda bemötande resulterade i att de fortsatte amma, trots att de 

egentligen önskade sluta. 

”... så jag sa till den här amningskonsulenten, jag vill inte fortsätta för att jag 

märker att jag, alltså, det här leder inte någonvart, jag får ingenting ut av det 

här…så jag tänkte så här, nej, men jag vill inte fortsätta… hon blev lite så där, 

varför vill du inte fortsätta, det här bäst för bebisarna, jo, för att jag får ingenting 

och det spelar ingen roll hur mycket jag ammar, nej, men ta bort amningsnappen…” 

(6) 

Det psykiska måendet kunde påverkas på ett negativt sätt av påtryckningar av detta slag. 

Mammorna trodde att de skulle ha mått bättre om personalen upplevts anse det vara tillåtet att 

gå över till ersättning och att personalen inte hade upplevts anse att mammorna gav upp 

amningen för tidigt. Detta ledde till att mammorna efterfrågade mer stöd från personalen. 

Mammorna kunde känna sig ledsna och besvikna på sig själva, funderade på varför det inte 

hade fungerat och sörjde att de inte fick uppleva en välfungerande amningsperiod med sitt 

barn. 

Utebliven vård eller icke-vård 

Utebliven vård eller icke-vård handlade om mammornas upplevelser av att hälso- och 

sjukvårdspersonal inte tillgodosåg respektive tillgodosåg deras behov. Mammorna beskrev 

bland annat hur hälso- och sjukvårdspersonalen upplevdes ha förmågan att sätta sig in i 

barnets och mammans situation och på så sätt kunna bedöma vad mamma och barn var i 

behov av. Det kunde exempelvis handla om att de fick den hjälp som de efterfrågade i 

samband med flaskmatning och att personalen kunde svara på de frågor som mammorna 
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ställde. Det kunde också handla om de situationer då mammorna upplevde att personalen såg 

vad mammorna var i behov av från ett emotionellt perspektiv.  

”… BVC-sköterskan hade också med det hela tiden att, men jag tror inte att vi ska 

fortsätta så mycket längre nu, för att du börjar bli, det börjar bli för jobbigt för dig, 

det går inte, vi avslutar och… jag var livrädd för att liksom komma dit och säga nej, 

men gud, det här fungerar inte och… hon bara nej, det gör det inte ibland… det var 

så skönt…” (8) 

Dessa uppfattningar delades dock inte av alla mammor, utan vissa upplevde att hälso- och 

sjukvårdspersonalen inte hade förmågan att se vad de var i behov av och att personalen inte 

upplevdes ha något intresse av att prata om flaskmatning. Vissa mammor påtalade även att 

personalen verkade ha bristande kunskap kring denna. Dessa mammor upplevde inte att de 

fick det bemötande och den stöttning som de önskade och heller inte att de fick svar på de 

frågor som de hade. Mammorna fick istället söka information på annat håll, exempelvis på 

internet, men detta upplevdes inte vara problemfritt, eftersom olika hemsidor förmedlade 

olika sorters information. Att mammorna inte fick tillräckligt med information från hälso- och 

sjukvårdspersonalen kunde leda till att mammorna upplevde att de hanterade ersättningen på 

ett felaktigt vis.  

”… men det jag hade önskat nu efteråt, för att det var ju inte bara att gå över till 

ersättning så där utan det var ju jättemycket som man kanske, alltså som jag hade 

behövt, och pappan också, veta… ni ska koka vattnet eller vilka rekommendationer 

som finns då… det här är ju helt galet men jag tänkte ju… man kan ju ha uppvärmd 

mjölk i en termos alltså kan du ju ha uppvärmd ersättning i en termos, men det kunde 

man ju inte ha…” (8) 

Detta kunde resultera i känslor av skuld gentemot sitt barn, men det upplevdes vara svårt att 

göra rätt när informationen var bristfällig. Flera mammor påtalade att barn som flaskmatades 

glömdes bort i föräldragrupper, eftersom fokuset låg på amning. Mammorna kunde även 

uppleva att de själva fick mindre uppmärksamhet av hälso- och sjukvårdspersonal endast av 

den orsak att de inte ammade. Därmed upplevde de att de inte etablerade samma relation till 

personalen som mammor som ammade.  
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”… men det blir ju lite så om man flaskmatar så får man ju ungefär noll kontakt med 

barnmorskorna, för de kommer liksom inte in mer än typ mäter, nej men, andetag, 

puls på bebisen…” (1) 

Detta ledde till att mammorna inte upplevde sig få samma stöd i att hantera den nya 

föräldrarollen som nyblivna mammor som valde att amma, vilket kunde resultera i känslor av 

såväl ledsenhet som frustration.  

DISKUSSION 

De fyra kategorier identifierades var: kränkning av patientens värdighet, fördömelse och 

straff, maktutövning och utebliven vård eller icke-vård. I resultatet framkom att mammorna 

hade skilda upplevelser av hur hälso- och sjukvårdspersonalen bemötte dem i samband med 

att de tog beslutet att inte börja amma eller att sluta amma. Vissa mammor hade såväl positiva 

som negativa erfarenheter, medan andra mammor antingen upplevt ett positivt eller ett 

negativt bemötande från hälso- och sjukvårdspersonal. Det framkom att mammorna upplevde 

att hälso- och sjukvårdspersonalen bemötte dem på ett önskvärt sätt i samband med att 

personalen bekräftade deras värde som mammor, hjälpte dem att välja det som var bäst för 

dem i stunden, lät mammorna ta självständiga beslut, stöttade mammorna, såg vad de var i 

behov av och tillhandahöll dem information om ersättning. När mammorna upplevde att 

personalens bemötande däremot fick dem att tvivla på sitt värde som mammor, nonchalerade 

dem, uttalade sig om vad som var bäst för dem utan att se till den enskilda situationen, 

ifrågasatte mammornas val och inte kunde besvara frågor om ersättning upplevde mammorna 

istället att personalen brast i sitt bemötande. Det redovisades även att mammorna önskade att 

personalen skulle bli bättre på att möta mammorna där de befann sig, se till varje enskild 

situation, stötta, ställa mer öppna frågor rörande amning och ersättning och se dessa som 

likvärdiga. Dessutom framfördes önskemål om att personalen, istället för att ha amningen i 

fokus, skulle fokusera på barns och mammors välmående.  

Resultatdiskussion 

Kränkning av patientens värdighet 

Vissa mammor i denna studie upplevde att hälso- och sjukvårdspersonalens bemötande fick 

dem att känna sig stärkta som mammor, medan andra beskrev att bemötandet resulterade i 

känslor av att fråntas värdet som mamma. Enligt Eriksson (1994) kan ett vårdlidande uppstå 

hos patienten i samband med att patientens värde ifrågasätts. Hvatum och Glavin (2016) 
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beskriver att mammor i samband med att de slutar amma ibland ifrågasätter sitt värde som 

mammor. Schilling Larsen och Kronborg (2012) påtalar också att mammors upplevelser av att 

sluta amma till stor del beror på hur människor runt omkring dem reagerar på beslutet. I 

denna studies resultat beskrevs bland annat hur hälso- och sjukvårdspersonal reagerade på 

mammornas beslut på ett sätt som fick dem att betvivla sitt värde som mammor. Utifrån detta 

kan det tänkas att hälso- och sjukvårdspersonalens bemötande orsakade ett vårdlidande, detta 

eftersom Eriksson (1994) beskriver att ifrågasättande av en patients värde kan resultera i ett 

vårdlidande.  

En del mammor i denna studie kände sig nonchalerade av hälso- och sjukvårdspersonalen och 

att detta ledde till ett försämrat mående. Enligt Eriksson (1994) kan ett vårdlidande uppstå i 

samband med nonchalans av patienten. Inom den medicinska etiken styr bland annat 

principen om att inte skada, vilken just innebär att hälso- och sjukvårdspersonalen ska göra 

sitt yttersta för att minimera lidande, och principen om att göra gott, vilken innebär att hälso- 

och sjukvårdspersonalens mål ska vara att handla på ett gott vis (Statens medicinsk-etiska råd, 

2008). I samband med att hälso- och sjukvårdspersonalen eventuellt orsakade det vårdlidande, 

som Eriksson (1994) beskriver, kan det möjligen diskuteras om personalen handlade efter 

dessa principer.  

Många mammor i denna studie upplevde bristande stöd från hälso- och sjukvårdspersonal. Att 

mammor som inte ammar upplever att stödet är bristfälligt beskrivs även av Fallon, 

Komninou, Bennett, Halford och Harrold (2017). Mammorna i denna studie önskade att 

personalen hade haft förmågan att sätta sig in i deras situation och stötta dem i deras beslut, 

istället för att nonchalera deras val eller nedvärdera dem som mammor. Enligt Eriksson 

(1994) kan denna typ av vårdlidande förebyggas just genom att hälso- och 

sjukvårdspersonalen är benägen att sätta sig in i patientens situation. Även Whelan och 

Kearney (2014) beskriver hur viktigt det är att personal har förmågan att föreställa sig vad 

familjen går igenom, bemöta den där den befinner sig och agera stödjande. Wood (2018) 

påtalar också vikten av att en stöttande relation etableras mellan mammor och hälso- och 

sjukvårdspersonal i samband med att de börjar ge ersättning. Om hälso- och 

sjukvårdspersonalen av mammorna upplevts ha förmågan att sätta sig in i deras situation hade 

eventuellt mammorna som hade negativa erfarenheter fått en mer positiv upplevelse. 
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Fördömelse och straff 

Vissa mammor i denna studie upplevde att hälso- och sjukvårdspersonalen accepterade det val 

som mammorna gjorde och inte på något sätt ifrågasatte detta. Fischer och Olsen (2014) 

påtalar även att vissa mammor upplever att valet att sluta amma stöttas av andra och är deras 

eget. I vissa fall i denna studie upplevdes hälso- och sjukvårdspersonalen även kunna avgöra 

att det bästa för mammor och barn var att sluta amma. Wood (2018) påtalar att det är av vikt 

att hälso- och sjukvårdspersonal har förmågan att utskilja när det inte längre är lämpligt att 

amma. Schilling Larsen och Kronborg (2012) beskriver att det kan kännas befriande för 

mammor när hälso- och sjukvårdspersonal kan hjälpa dem att ta beslutet att börja flaskmata. 

Några mammor i denna studie upplevde däremot att personalen ifrågasatte deras val och 

ansåg att amning i alla situationer var det bästa för såväl barn som mammor. Mammorna 

kunde därmed känna sig dömda i samband med att de gjorde valet att inte amma. Hvatum och 

Glavin (2016) beskriver att amningen ofta framställs som det bästa alternativet och att 

mammor är rädda för att bli dömda på grund av att de inte ammar. Det är vanligt att mammor 

känner sig dömda i samband med att de väljer att inte amma (Thomson, Ebisch-Burton & 

Flacking, 2015). World Health Organization (1981) framhäver att hälso- och 

sjukvårdspersonalen är förpliktigad att främja amningen och informera om bröstmjölkens 

fördelar, men i samband med detta är det enligt Wood (2018) vanligt att mammor som ger 

ersättning istället för att amma just upplever att personalen dömer dem. Detta leder till att 

mammor känner sig tvingade att inta en försvarsställning och samtal med hälso- och 

sjukvårdspersonalen inte fyller sin vägledande funktion. Att mammor kände sig tvungna att 

försvara sitt val att inte amma framkom även i denna studies resultat. Eriksson (1994) 

beskriver att ett vårdlidande kan uppstå i samband med att hälso- och sjukvårdspersonal 

istället för patienten bestämmer vad som är bäst för patienten i fråga. Det skulle kunna ses 

som att dessa mammor blev offer för det vårdlidande som Eriksson (1994) beskriver. Detta 

eftersom mammorna upplevde att hälso- och sjukvårdspersonalen hade åsikter om vad som 

var bäst för mammor och barn i fråga.  

Mammorna i denna studie upplevde att hälso- och sjukvårdspersonalen snarare fokuserade på 

amningen än på barns och mammors välmående. Att detta ibland upplevs vara fallet beskrivs 

även av Hvatum och Glavin (2016). Hoddinott och Pill (2000) framhäver också detta och att 

personalen ofta har en välfungerande amning som mål. Detta mål delas däremot inte alltid av 

mammor, vilka istället prioriterar relationen mammor och barn emellan och ser de framtida 

hälsofördelarna, som amningen kan medföra, som sekundära för stunden. Detta skulle 
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eventuellt kunna vara fallet i denna studie, eftersom det i studiens resultat framkom att vissa 

mammor upplevde att amningen resulterade i en försämrad relation dem och barnen emellan. 

Att amningen kan upplevas leda till att det blir svårare att etablera en relation till barnet 

påtalas även av Hvatum och Glavin (2016). Schilling Larsen och Kronborg (2012) påtalar 

också att amningen ibland kan upplevas vara en kamp och att mammor kan känna sig 

maktlösa i samband med att barnet är missnöjt och att det då kan kännas som det rätta beslutet 

att sluta amma. Hvatum och Glavin (2016) påtalar också att mammor när de slutar amma, 

istället för att fokusera på amningen, kan fokusera på att skapa en relation till sitt barn. 

Enligt Eriksson (1994) kan den dimension av vårdlidande som handlar om fördömelse och 

straff undvikas om hälso- och sjukvårdspersonal inser att valet i slutändan alltid är patientens 

eget. Wood (2018) påtalar att hälso- och sjukvårdspersonalen istället för att döma, ska 

bekräfta mammors beslut och se till mammors och barns bästa. I resultatet av denna studie 

påtalades just önskemål om en förmåga hos personalen att se till mammors och barns bästa 

och inte endast fokusera på amningen. 

Maktutövning 

Patienten kan uppleva vårdlidande i samband med att hälso- och sjukvårdspersonal försöker 

få patienten att göra något som den annars inte skulle ha gjort (Eriksson, 1994). Några 

mammor i denna studie upplevde att personalen försökte få dem att amma längre än vad de 

själva önskade. Mammorna beskrev även i samband med detta ett försämrat mående. Därmed 

kan det tänkas att dessa mammor upplevde vårdlidandet enligt Erikssons (1994) definition. 

Det kan därför vara av vikt att hälso- och sjukvårdspersonal i mötet med mammor är 

medveten om att pressen att amma kan leda till ett försämrat mående.  

Enligt World Health Organization (2018) är bröstmjölken den bästa näringen för barn och i 

hälso- och sjukvårdslagen (SFS, 2017:30) beskrivs i 5 kap. 6§ att barns bästa alltid ska vara i 

centrum i samband med att barn är i kontakt med hälso- och sjukvården. Att bröstmjölken är 

hälsosam beskrivs även i flera studier (Thompson et al., 2017; Al Mamun et al., 2015; 

Klement et al., 2004; Amitay & Keinan-Boker, 2015).  Samtidigt beskrivs det i patientlagen 

(SFS, 2014:821) i 4 kap. 1§ att patienten har rätt att få göra självständiga val. Barns bästa och 

mammors rättighet att göra autonoma val skulle eventuellt kunna komma i konflikt med 

varandra och göra det svårt för hälso- och sjukvårdspersonalen att veta hur den bör agera. 

Detta skulle kunna vara orsaken till att mammorna upplevde att hälso- och 

sjukvårdspersonalen pressade dem att fortsätta amma, trots att de inte önskade. Begreppet 
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autonomi beskrivs inom den medicinska etiken (Statens medicinsk-etiska råd, 2008). Om 

denna inte accepteras kan det eventuellt ifrågasättas om personalen handlar etiskt i samband 

med omvårdnad. 

Att mammor ibland kan känna sig tvingade att fortsätta amma, trots att de egentligen önskar 

sluta, påtalas även av Hvatum och Glavin (2016). Fallon et al. (2017) framhäver att det 

föreligger ett stigma kring att sluta amma. Thomson et al. (2015) påtalar att detta kan leda till 

att mammor upplever känslor av misslyckande och att inte räcka till. Schilling Larsen och 

Kronborg (2012) samt Williamson et al. (2011) beskriver också hur mammor kan uppleva 

känslor av skuld och misslyckande i samband med amningsnedläggningen. Mammor som inte 

ammar upplever ofta känslor av svåra slag och det finns en risk att dessa mammors mående 

försämras (Fallon et al., 2017). Detta beskrevs även i denna studies resultat. Enligt Eriksson 

(1994) kan detta slags vårdlidande undvikas genom att hälso- och sjukvårdspersonal sätter sig 

in i patientens situation. Whelan och Kearney (2014) beskriver betydelsen av att hälso- och 

sjukvårdspersonalen kan föreställa sig vad familjer går igenom och att stöttning kan leda till 

att mammor fortsätter amma längre än tänkt. McFadden et al. (2017) påtalar också att stöd 

påverkar amningsdurationen positivt. Om hälso- och sjukvårdspersonalen istället för att döma 

mammorna hade intagit en stöttande roll finns eventuellt en chans att mammorna i större 

utsträckning skulle ha fortsatt amma frivilligt.  

I resultatet påtalades också att mammorna önskade mer stöd i samband med att de slutade 

amma. Betydelsen av stöd när mammor slutar amma beskrivs även av Hvatum och Glavin 

(2016), som också skriver att hälso- och sjukvårdspersonal som agerar stöttande kan minska 

upplevelsen av misslyckande i samband med amningsnedläggningen. Även Wood (2018) 

beskriver att det är av vikt att hälso- och sjukvårdspersonal intar en stöttande funktion. 

Thomson et al. (2015) påtalar också att det är betydelsefullt att personalen är öppen för att 

mammor kan komma att uppleva skuld i samband med att de slutar amma. Enligt 

Riksföreningen för barnsjuksköterskor och Svensk sjuksköterskeförening (2016) ska 

specialistsjuksköterskan med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar ha 

förmågan att agera stöttande och tillhandahålla familjer ett fint bemötande. Om 

specialistsjuksköterskan besitter denna kompetens minskar eventuellt risken för ett 

vårdlidande och försämrat psykiskt mående hos mammor. Ett försämrat psykiskt mående 

medför inte endast ett lidande för personen i fråga utan även ökade samhällskostnader 
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(Folkhälsomyndigheten, 2017). Utifrån denna aspekt skulle det kunna tänkas vara positivt 

även från ett samhällsperspektiv att personalen accepterar mammornas val. 

Utebliven vård eller icke-vård 

Vårdlidande kan uppstå när patienten inte får den vård som den är berättigad till (Eriksson, 

1994). Vissa mammor i denna studie upplevde att hälso- och sjukvårdspersonalen hade 

förmågan att se vad mammorna var i behov av, medan andra mammor upplevde att de inte 

fick den hjälp och information som de önskade rörande exempelvis ersättning. Tarrant, 

Sheridan-Pereira, McCarthy, Younger och Kearney (2013) påtalar att föräldrar som väljer att 

ge ersättning inte alltid får tillräckligt med information om hur denna ska ges. Även Fallon et 

al. (2017) beskriver att mammor som väljer att ge ersättning ofta ges otillräckliga råd. Ett 

vårdlidande, enligt Erikssons (1994) definition, skulle eventuellt kunnat uppstå i samband 

med att mammorna i denna studie inte fick den information de var i behov av och därmed 

kände skuld gentemot sitt barn.  

I denna studies resultat presenterades att mammorna upplevde att fokus i många fall låg på 

amning. Enligt World Health Organization (1981) har hälso- och sjukvårdspersonal en 

skyldighet att informera om att bröstmjölken är hälsosammare än ersättning, vilket skulle 

kunna vara en orsak till att fokus läggs på amningen av personalen. Kylberg et al. (2014) 

påtalar att amningen, tack vare dess hälsovinster, även är fördelaktig från ett 

samhällsperspektiv, eftersom det enligt Socialstyrelsen (2017) kostar mindre att arbeta 

sjukdomsförebyggande än att behandla sjukdom. Dock beskrivs det av World Health 

Organization (1981) att de mammor som behöver använda ersättning ska ges information om 

denna. Om de inte ges tillräcklig information finns risk för felaktig hantering (Tarrant et al., 

2013). Detta påtalades även i denna studies resultat. En felaktig hantering kan enligt Tarrant 

et al. (2013) påverka barnets hälsa negativt. Det är därmed viktigt att mammor ges praktisk 

information rörande hur ersättningen ska tillredas och hur flaskor rengörs. Wood (2018) 

beskriver att mammor även behöver få information om vilken mängd ersättning barnet 

behöver, hur ofta barnet behöver ges ersättning och vilken position barnet ska inta i samband 

med att ersättning ges. Det är viktigt att hälso- och sjukvårdspersonal ställer öppna frågor och 

endast förmedlar information om sådant som mammor i nuläget inte redan känner till om 

amning och ersättning. För att hälso- och sjukvårdspersonal ska kunna förmedla lämplig 

information krävs att denna har en ordentlig kunskap om alla matningsmetoder som finns att 

tillgå. Tarrant et al. (2013) beskriver hur betydelsefullt det är att mammor till barn som ges 
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ersättning ges tillräcklig information då detta spelar roll för hur dessa barn kommer att 

utvecklas och må framöver. Därmed kan det tänkas vara av betydelse att hälso- och 

sjukvårdspersonal har goda kunskaper om ersättning och kan förmedla information om denna 

på ett begripligt sätt.  

Om hälso- och sjukvårdspersonalen inte har förmågan att uppfatta vilka behov en patient har 

kan patienten uppleva ett vårdlidande (Eriksson, 1994). Det beskrevs i resultatet att mammor 

upplevde att de inte gavs lika mycket uppmärksamhet som andra mammor på grund av att de 

inte ammade och därmed inte fick samma stöd från och kontakt med hälso- och 

sjukvårdspersonalen. Det är av betydelse för vårdrelationen att hälso- och sjukvårdspersonal 

tillhandahåller alla mammor stöd oavsett hur de väljer att mata sitt barn (Wood, 2018). Risken 

för att detta slags vårdlidande ska uppstå kan minimeras om hälso- och sjukvårdspersonalen 

kan identifiera patientens individuella behov (Eriksson, 1994). Riksföreningen för 

barnsjuksköterskor och Svensk sjuksköterskeförening (2016) beskriver att 

specialistsjuksköterskan med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar ska 

utgå från familjens förutsättningar och respektera familjens önskningar. Om 

specialistsjuksköterskan har denna kompetens minskar eventuellt risken för att denna typ av 

vårdlidande ska uppkomma.  

Metoddiskussion 

I denna studie användes en kvalitativ metod, vilken anses vara lämplig att använda i samband 

med att upplevelser ska undersökas. Fördelar med denna metod är att skilda upplevelser kan 

beskrivas och att en djupare förståelse för ett fenomen kan skapas. Nackdelar med denna är att 

förförståelsen som forskaren innehar liksom forskarens eventuella subjektivitet kan påverka 

resultatet (Polit & Beck, 2012).  

Trovärdighet 

Trovärdigheten berör såväl författarnas förförståelse som att det ska gå att uppfatta att 

uppsatsens olika delar hör ihop. Detta innebär att bakgrunden ska leda fram till syftet som 

besvaras i resultatdelen. Trovärdigheten handlar också om huruvida det är deltagarens utsagor 

som utgör grund för resultatet eller om det är forskarens uppfattning av deltagarens berättelser 

som resultatet baseras på. Ett sätt att värdera trovärdigheten är att använda sig av begreppen 

tillförlitlighet, giltighet och överförbarhet (Lundman & Hällgren Graneheim, 2017).  
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Tillförlitlighet 

Enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2017) är det, för att säkerställa att resultatet är 

tillförlitligt, viktigt att studien innehåller en redogörelse av hur analysprocessen gått till. 

Författarna till denna studie hade som mål att ge en tydlig beskrivning av analysprocessen och 

redogjorde därmed för denna i studiens metoddel. Dock fanns vissa omständigheter under 

datainsamling och analysprocess som kan ha påverkat resultatets tillförlitlighet. En sådan 

omständighet var att intervjuguiden skapades av författarna till studien. På grund av att dessa 

inte var vana vid att skapa intervjuguider kan det tänkas att frågorna kunde ha utformats på ett 

annat sätt och att resultatet då kunde ha blivit ett annat och att fler nyanser i deltagarnas svar 

hade kunnat fångas upp. En annan omständighet som kan ha påverkat resultatet var att 

författarna turades om att intervjua deltagarna. Detta kan ha medfört att frågorna ställdes på 

olika sätt och att deltagarna fick följdfrågor av olika sort, vilket i sin tur kan ha resulterat i att 

deltagarna förstod frågorna på skilda vis och svarade utifrån sin förståelse av frågan. Därmed 

kan tänkas att ett annorlunda resultat hade kunnat utskiljas om samma författare intervjuat 

samtliga deltagare. Variationen kan dock eventuellt också medfört att fler upplevelser 

skildrades. För att minska risken för att ämnen relevanta för studiens syfte skulle missas var 

emellertid båda författarna med vid samtliga intervjuer. Detta medförde att även den författare 

som inte höll i intervjun hade möjlighet att ställa följdfrågor vid behov.  

En annan omständighet som kan ha påverkat tillförlitligheten är platserna för intervjuerna. 

Deltagarna fick själva bestämma var intervjuerna skulle äga rum och detta resulterade i att 

vissa intervjuer skedde i deltagarnas hem, medan andra genomfördes på kaféer. Eventuellt 

fann vissa deltagare det lättare att öppna sig på den ena eller andra platsen och därmed kan 

möjligen deltagarnas berättelser ha berikats respektive begränsats av den omgivande miljön. 

Likaså kan eventuellt deltagarnas öppenhet under intervjuerna ha påverkats av vilken kontakt 

de upplevde sig få med författarna och det kan tänkas att den intervjuareffekt som Kjellström 

(2012) beskriver uppstod under vissa intervjuer, trots att författarna arbetade för att undvika 

en sådan. Tillförlitligheten kan antagligen också ha påverkats i samband med att författarna 

blev känslomässigt involverade i deltagarna berättelser. Förutom detta hade författarna även 

under samtliga intervjuer det vårdvetenskapliga begreppet vårdlidande i minnet, vilket kan ha 

medfört att deltagarnas svar uppfattades på ett särskilt sätt.  

Ytterligare en omständighet som kan ha påverkat tillförlitligheten är att intervjuerna inte 

transkriberades av samma person utan att författarna delade upp dessa. Trots att författarna 
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inför intervjuerna kom överens om hur intervjuerna skulle transkriberas var det eventuellt 

svårt att säkerställa att transkriberingen utfördes på exakt samma vis. För att minska risken för 

att något för syftet viktigt uttalande skulle missas läste båda författarna igenom allt 

transkriberat material ett flertal gånger och diskuterade materialet sinsemellan. Tanken var att 

endast de delar som både besvarade syftet och passade in under någon av dimensionerna av 

vårdlidande skulle väljas ut. Dock upplevde författarna att samtliga meningsenheter som 

besvarade syftet också passade in under någon av vårdlidandets fyra dimensioner. För att 

exemplifiera på vilket sätt deltagarnas uttalanden kunde kopplas till någon av dimensionerna 

av vårdlidande presenterades dessa i form av citat, i enlighet med Danielson (2012b). Citaten 

erhöll samma nummer som deltagarna tilldelades efter intervjuerna.  

Giltighet 

För att ett resultat ska uppfattas vara giltigt bör det innefatta data som besvarar studiens syfte 

(Lundman & Hällgren Graneheim, 2017). I denna studies resultat inkluderades endast de delar 

av intervjuerna som ansågs besvara studiens syfte och författarna diskuterade resultatets olika 

delar ett flertal gånger sinsemellan för att säkerställa att det speglade det som studien skulle 

beskriva. Ett sätt att eventuellt stärka giltigheten är att låta andra personer läsa igenom 

resultatet (Lundman & Hällgren Graneheim, 2017). Författarna till denna studie lät därför 

även handledare och studiekamrater läsa igenom och kommentera resultatet. Ett sätt att stärka 

giltigheten ytterligare hade eventuellt kunnat vara att låta deltagarna läsa igenom resultatet 

och bekräfta att det återgav det som deltagarna berättade. 

Lundman och Hällgren Graneheim (2017) påtalar också att det är av vikt att beskriva hur 

deltagare väljs ut. Deltagarna som väljs ut till en studie bör önska beskriva vad de har erfarit, 

ha upplevt det som i studien ska undersökas och vara tillräckligt många för att olika 

erfarenheter ska kunna belysas. I denna studie intervjuades tolv deltagare, som alla var 

medlemmar i ett av två utvalda internetforum och som alla hade erfarenhet av det som skulle 

beskrivas. Det är möjligt att resultatet skulle blivit ett annat om antalet deltagare varit större. I 

de senare intervjuerna framhävdes dock liknande erfarenheter som i de tidigare intervjuerna, 

vilket skulle kunna tyda på att resultatet var relativt mättat.  

Författarna till denna studie valde att använda sig av Nationalencyklopedins definition av 

amning, det vill säga att barnet suger näring från sin mammas bröst (Amning, i.d.). Detta 

ledde till att även mammor som flaskmatade sitt barn med bröstmjölk efter barnets tre första 

månader kunde inkluderas och utgöra del av studien. Det kan tänkas att dessa mammor får ett 
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annat bemötande än de mammor som flaskmatar med ersättning och att detta påverkar 

giltigheten. I denna studie var det dock endast en mamma som fortsatte ge sitt barn utpumpad 

bröstmjölk kombinerad med ersättning medan de andra mammorna enbart gav ersättning.   

Överförbarhet 

Enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2017) handlar överförbarhetsbegreppet om i vilken 

grad det är möjligt att applicera den aktuella studiens resultat på en annorlunda kontext. 

Samtliga deltagare i denna studie var medlemmar i internetforum i vilka de flesta deltagarna 

såg ersättning som ett lämpligt alternativ till amning. Det kan tänkas att de mammor som valt 

att gå med i denna typ av forum och som anmälde intresse för att delta i studien hade 

mestadels negativa erfarenheter och att resultatet därmed blev vinklat. Detta kan därmed ha 

påverkat överförbarheten. Dock belystes av många deltagare även erfarenheter av positivt 

slag. Att majoriteten av deltagarna var födda och uppväxta i Sverige kan också ha påverkat 

överförbarheten, liksom att samtliga bodde i stora städer i Mellansverige. Däremot 

intervjuades deltagare från olika städer och i olika åldrar vilket rekommenderas av Danielson 

(2012a), som också påtalar att det är fördelaktigt om deltagarna har olika utbildningsnivåer. 

Majoriteten av deltagarna i denna studie hade en högskoleexamen. Möjligen hade ett annat 

resultat framträtt om deltagarna haft mer skilda utbildningsnivåer. För att rekrytera deltagare 

med olika utbildningsnivåer hade författarna kunnat välja ut deltagare utifrån egenskaper 

istället för att rekrytera de deltagare som tidigast anmälde intresse.  

Vissa deltagare hade redan innan förlossning beslutat att de inte önskade amma medan andra 

på grund av omständigheter efter förlossningen tog beslutet att sluta amma. Detta resulterade i 

skilda erfarenheter, men om endast den ena gruppen deltagare valts ut hade överförbarheten 

på just denna grupp eventuellt blivit större. Författarna till denna studie tänker att denna 

studies resultat eventuellt kan överföras till länder med en amningskultur liknande Sveriges, 

men låter läsaren bestämma, vilket Lundman och Hällgren Graneheim (2017) också föreslår. 

Forskningsetiska överväganden 

Deltagarnas anonymitet liksom konfidentialiteten påtalades inför intervjuerna och deltagarna 

fick skriva på ett informerat samtycke. Detta skulle eventuellt kunna tyda på att deltagarna 

önskade utgöra del av studien. Det kan dock vara svårt att säkerställa att ingen intervjuareffekt 

uppstod trots att författarna hade som avsikt att förebygga en sådan. Det kan tänkas att 

deltagaren kände av ett maktförhållande i och med att deltagaren var ensam och författarna 

var två och dessutom var de som höll i intervjuerna. 
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Författarnas förförståelse 

Det kan tänkas att författarnas förförståelse påverkade studien, eftersom författarna inför 

intervjuerna läste in sig på området och tog del av det som skrevs av mammor i de aktuella 

internetforumen. För att minska risken för att denna nya kunskap kring ämnet skulle påverka 

hur författarna såg på detta, samtalade författarna med varandra om sin aktuella kunskap inför 

intervjuerna och vid ett flertal andra tillfällen. Syftet med detta var att författarna skulle få ett 

så öppet sinne som möjligt. Det kan dock inte uteslutas att såväl intervjusituationer, resultat 

och analys färgades av författarnas förförståelse, att resultatet kunde ha blivit ett annat utan 

denna samt att andra aspekter hade kunnat uppfattas under intervjuerna. Eftersom det 

vårdvetenskapliga begreppet vårdlidande handlar om negativa erfarenheter av hälso- och 

sjukvårdspersonalens bemötande (Eriksson, 1994) och författarna utgick från denna teori, kan 

det tänkas att positiva upplevelser överskuggades av negativa upplevelser. Enligt Lundman 

och Hällgren Graneheim (2017) medför däremot inte en förförståelse endast negativa aspekter 

utan den kan även berika studiens innehåll. 

Förslag till framtida forskning 

Vidare forskning rörande detta ämne rekommenderas och då företrädelsevis med deltagare 

från andra arenor än internetforum och med mer skilda ursprung och utbildningsnivåer. I 

denna studie togs inte hänsyn till om mammorna tagit beslutet att sluta amma före eller efter 

förlossning och inte heller om mammorna gav ersättning eller bröstmjölk på flaska. Därmed 

vore det fördelaktigt om vidare forskning, endast med fokus på de mammor som antingen 

gjorde valet före eller efter förlossning och endast gav ersättning, genomfördes.  

Klinisk implikation 

Resultatet från denna studie kan eventuellt uppmärksamma hälso- och sjukvårdspersonal som 

på något sätt arbetar med nyblivna mammor och nyfödda barn på hur mammor upplever 

bemötandet i nuläget när de väljer att inte amma. Därmed kan de få en uppfattning om hur det 

istället är önskvärt att personalen handlar, det vill säga att personalen utgår från mammornas 

situation, förstår att beslutet är mammornas eget, fokuserar på mammors och barns välmående 

och ger information om ersättning. Därmed kan omvårdnaden av mammor som väljer att inte 

amma och deras barn förbättras. Framtida mammor kan på så sätt ges chansen att uppleva ett 

bättre bemötande från hälso- och sjukvårdspersonal. Detta kan eventuellt leda till ett bättre 

mående hos de framtida mammorna och en förbättrad relation mellan mammor och barn 

liksom mellan mammor och hälso- och sjukvårdspersonal.  
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Slutsats 

Mammorna hade skilda upplevelser av hälso- och sjukvårdspersonalens bemötande i samband 

med att de valde att sluta amma. Vissa hade erfarenheter av både positivt och negativt slag, 

medan andra antingen upplevt ett positivt eller negativt bemötande. Ett önskvärt bemötande 

innebar att personalen upplevdes bekräfta mammornas värde, främja självständiga beslut, se 

deras behov och tillhandahålla dem information om ersättning. Ett bristfälligt bemötande 

innebar däremot att hälso- och sjukvårdspersonalen upplevdes få mammorna att tvivla på sitt 

värde, nonchalera dem, uttala sig om vad som var bäst för mammorna, ifrågasätta deras val 

och inte kunna utskilja deras behov. Därmed är det betydelsefullt att hälso- och 

sjukvårdspersonal har förmågan att sätta sig in i mammors situation, förstå att beslutet är 

mammors eget, fokusera på barns och mammors välmående och informera om ersättning.  
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BILAGA 1 

 

INTERVJUGUIDE 

Bakgrundsinformation 

• Ålder 

• Sysselsättning 

• Utbildningsnivå 

• Hemort 

• Ålder på barnet 

Intervjufrågor 

• Vad har du för erfarenheter av amning? 

• Vad var det som fick dig att ta beslutet att inte börja amma/sluta amma 

ditt barn? 

• Om du började amma, hur länge ammade du ditt barn? 

• Hur lång tid tog det dig att komma fram till det beslutet? 

• Vad kände du i samband med att du tog beslutet? 

• Hur upplevde du att personal inom hälso- och sjukvården påverkade ditt 

beslut? 

• Hur bemöttes beslutet av hälso- och sjukvårdspersonal? 

• Hur fick bemötandet dig att känna? 

• Hur upplever du att hälso- och sjukvårdspersonalen stöttade dig i 

flaskmatningen? 

• Hur önskar du att du blivit bemött? 

• Hur tror du att ditt beslut hade påverkats om du fått det bemötande du 

önskat? 

• Hur tror du att du hade mått om du hade fått det bemötande som du hade 

önskat? 
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