
 

 
Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap  

Specialistsjuksköterskeprogrammet 

 

 

 

 

 

  

Examensarbete 

Mammors upplevelser av sjukvårdens och omgivningens bemötande 

vid val av att inte amma eller sluta amma i ett tidigt skede 

En deskriptiv kvalitativ studie 

 

 

 

 

 

 

 

 

Författare      Handledare   

Chadia Elharbiti     Eva-Lotta Funkquist 

Sofie Engdahl 

     Examinator  

      Pranee Lundberg 

         

 

Examensarbete i Vårdvetenskap 15 hp  

Inriktning mot barn och ungdom 

År 2018



 

SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund: Amning är ett känsligt ämne som många mammor upplever som privat. 

Sjukvårdens och omgivningens bemötande av hur mammor väljer att ge sina barn mat kan 

påverka mammornas självkänsla och välmående.  

 

Syfte: Syftet med studien var att undersöka mammors upplevelser av amning och bemötande 

från sjukvården och omgivningen under amningstiden samt vid valet att avstå från amning i 

ett tidigt skede. 

 

Metod: En deskriptiv kvalitativ studie med semistrukturerade intervjufrågor genomfördes. Ett 

bekvämlighets- och snöbollsurval gjordes som bestod av åtta mammor och insamlad data 

analyserades enligt en kvalitativ innehållsanalys. De teoretiska begreppen som användes var 

skuld och skam. 

 

Resultat: Studiens mammor berättade om olika erfarenheter och anledningar till att sluta 

amma. Majoriteten upplevde att bemötandet från sjukvården, efter att de valt att sluta amma, 

var stöttande. Däremot beskrev samtliga mammor att bemötandet från omgivningen skapade 

skuldkänslor och de upplevde att de behövde förklara och rättfärdiga sitt beslut att ge 

ersättning till sina barn. Majoriteten av mammorna beskrev även att de upplevde känslor av 

skam då de kände att de inte hade lyckats med att amma sina barn på de sätt de hade önskat. 

Alla mammor i studien uttryckte ett behov av att få individanpassat stöd vid matningen av sitt 

barn. 

 

Slutsats: Många mammor trodde att sjukvården skulle skuldbelägga dem när de berättade att 

de valt att avsluta amningen innan barnet var sex månader. I studiens resultat framkom det att 

mammorna upplevde att så inte var fallet. Mammorna berättade hur de bar med sig känslor av 

skuld och skam långt efter amningsperiodens slut. Detta är en omständighet som behöver 

lyftas fram och sjukvården borde ge alla mammor individanpassade råd och stöd. 
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ABSTRACT 

 

Background: Breastfeeding is a sensitive topic that many mothers consider private. A 

mother´s self-esteem and well-being can be affected by the way that the health care services 

and surrounding people react to their choice of how to feed their own child.  

 

Aim: The aim of this study was to investigate mothers´ experiences of of breastfeeding and  

how they were treated by the health care services and surrounding people during the time they 

were breastfeeding and when they chose to stop breastfeeding within their infants within an 

early stage.  

 

Method: A descriptive qualitative study with semi- structured interview questions was 

conducted. A convenience and snowball sample were used. The participants were eight 

mothers. The collected data was analysed by using a qualitative content analysis.   

 

Results: There were many reasons why the mothers in the study decided to stop 

breastfeeding. The majority felt that the healthcare services supported them in their decision 

after they stopped breastfeeding. However, all mothers described that reactions from the 

surroundings caused them to feel guilty and they needed to explain and justify their decision 

to give their child formula milk. Most of the mothers also described that they felt shame when 

they failed to breastfeed their child the way they intended to. All mothers expressed a need for 

individual support while feeding their child. 

 

Conclusion: Many mothers believed they would be to blame when telling the health care 

system that they chose to stop breastfeeding their child before six months of age. The result of 

the study showed that the mothers experienced that that was not the case. The mothers 

expressed how they carried the feelings of shame and guilt long after stopping breastfeeding. 

This is a circumstance that it needs to be talked about and the health care services should give 

individual support and advice to all mothers. 
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1. BAKGRUND 
 

1.1 Amningens historia 

Ett barn är beroende av sina föräldrar samt att de tillgodoser barnets alla vitala och 

känslomässiga behov. Ett av barnets mest essentiella behov är att få den näringen hen 

behöver. Detta är ett behov som barnet inte är i stånd att klara av själv, utan behöver hjälp av 

sina föräldrar för att tillgodose. Att amma sitt barn har genom tiderna ansetts som naturligt, då 

barnets föda alltid funnits nära till hands hos mammorna. Dock har detta naturliga synsätt på 

amning varierat genom årtiondena allt eftersom kultur och samhället förändrats. Från tidernas 

början har mamman burit på sina barn och haft dem nära intill sin kropp. Denna närhet har 

möjliggjort att hon snabbt och lätt kunnat tillfredsställa sitt barns behov av näring. Detta 

fenomen föregår fortfarande i vissa delar av världen medan andra, mer välutvecklade delar av 

världen, har frångått detta (Kylberg, Westerlund & Zwedberg, 2014).  

 

På 1700-talet började vården utvecklas och en mer vetenskaplig kunskap influerade den vård 

som gavs, även inom spädbarnsvården. Detta innebar att ett nytt synsätt med regler om 

spädbarnets behov ersatte de gamla sedvänjorna. Amningen sågs som ett strikt näringsmässigt 

behov och skulle därmed enbart ske på schemalagda tider. På detta sätt användes amningen 

som ett uppfostringsmedel redan från spädbarnsåldern. Barnet skulle disciplineras och fostras 

genom att enbart ammas på fasta tider och mammorna skulle inte se eller lyssna till barnets 

egna signaler. Allt eftersom 1900-talets industrialism utvecklades förändrades människornas 

liv, vilket också ställde nya krav på dem. Kunskap om amning hade minskat på grund av 

synsättet att amning var ett fostringsmedel. Detta ledde till att mammorna ammade mer sällan 

och därmed minskades deras mjölkproduktion, vilket i sin tur försvårade amningen. En 

konsekvens av detta blev att barnen ofta introducerades för mjölkersättning vilket ledde till att 

amningen upphörde under en tidig spädbarnsålder (Kylberg et al., 2014).  

 

Under 1900-talet infördes även sjukhusförlossningar och barnabördsvård i Sverige. Från att 

mammorna vanligtvis hade fött i hemmet, föddes nu barnen på sjukhus. Där separerades de 

från sina mammor direkt efter födseln för att enbart återförenas var fjärde timme för en 

amningsstund. Detta schematiska amningsupplägg utvecklades för att försäkra sig om att 

barnet fick sitt näringsbehov tillgodosett, men innebar i praktiken svårigheter för mammorna 

att få en fungerande amning. Under samma århundrande började även industrin växa. 
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Tillverkning av bland annat välling började ske vilket ledde till att amningen i Sverige 

minskade ytterligare (Berglund, 2015).  

 

Fram till 1970 - talet sågs en minskning av amning både i Sverige men även runt om i andra 

delar av världen (Berglund, 2015). I Sverige sågs den lägsta statistiken någonsin av ammande 

spädbarn. Mindre än tio procent av spädbarnen i riket ammades vid sex månaders ålder 

(Kylberg et al., 2014). Under denna tid startades en motreaktion som har kallts den “gröna 

vågen”. Den innebar att amning återigen ansågs vara den mest naturliga födan som kunde ges 

till barnen vilket fick den nedåtgående amningstrenden att vända. Detta var en period där 

kvinnors rättigheter uppmärksammades och kampen om att kvinnan skulle ha ett 

självbestämmande över sin egen kropp bidrog till att amningsfrekvensen ökade. 

Föräldraledigheten förlängdes för kvinnorna vilket ytterligare bidrog till att 

amningsfrekvensen ökade då kvinnorna gavs möjlighet och tid till att amma längre (Berglund, 

2015). 

 

1.2 Amningsfrämjande insatser 

Ett flertal amningsfrämjande initiativ vidtogs världen om för att främja, skydda och stödja 

amningen. Bland annat föreslog World Health Organisation (WHO) att en begränsning av 

marknadsföring av mjölkersättningsprodukter skulle ske. Organisationen startade även Baby 

Friendly Hospital Initiative (BFHI), som många länder, däribland Sverige, anslöt sig till 

(WHO, 2018).  

 

Baby Friendly Hospital Initiative syftade till att implementera en vård som förespråkar och 

stödjer amning. Det här förhållningssättet medförde en ökad amningskunskap hos 

sjukvårdspersonal vilket ledde till en mer amningsvänlig inställning i Sverige (WHO, 2018). 

1993 introducerades BFHI i Sverige och inom fyra år var detta etablerat runt om i landets 

mödravårdscentrum. I samband med implementeringen av BFHI sågs en ökad 

amningsfrekvens hos barn vid sex månaders ålder, från 50 % till 73 % (Hofvander, 2005). 

 

1.3 Exklusiv amning i Sverige 

Under de senaste åren har amningsfrekvensen återigen minskat i Sverige (Berglund, 2015).  

Under 1995-2004 var amningsfrekvensen hög och många mammor ammade sina barn 

exklusivt under längre perioder. Med exklusiv amning menas att barnets föda enbart består av 

bröstmjölk (Socialstyrelsen, 2014).  
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Den senaste samanställda statistiken i Sverige är från år 2015. Denna visar en drastisk 

minskning av exklusiv amning hos spädbarn. Statistik visar att 51,2 procent av Sveriges fyra 

månader gamla barn ammades exklusivt och motsvarande siffra vid sex månades ålder var 

enbart 14,6 procent. En anledning till att amningsfrekvensen skiljer sig så pass mycket mellan 

dessa två åldrar kan bero på att under denna period i spädbarnens liv börjar de introduceras 

för smakportioner. Genom att barnen introduceras för den nya kosten räknas inte amningen 

längre som exklusiv (SOSFS, i.d).  

 

År 2010 introducerade livsmedelsverket det nya begreppet ”ytte pytte” små smakportioner. 

Detta innebär att föräldrar kan erbjuda sina spädbarn nya smakportioner som inte ska vara 

större än ett kryddmått. De barn som introduceras för dessa ”ytte pytte” små smaksensationer 

räknas fortfarande som exklusivt ammande barn (Socialstyrelsen, 2014). 

 

1.4 World Health Organisations amningsrekommendationer 

World Health Organisation rekommenderar att mammor ammar under barnets första  

levnadstimme och sedan exklusivt under barnets sex första levnadsmånader. De 

rekommenderar därefter delvis amning upp till två års ålder eller längre. Trots denna 

rekommendation ammas endast ca 44% av världens nyfödda spädbarn under deras första 

levnadstimmen och mindre än 40% ammas exklusivt under deras sex första levnadsmånader 

(WHO, 2015).  

 

1.5 Amningens fördelar 

I debatten kring sjukvård och amning har det lyfts att ett folkhälsoarbete med 

amningsfrämjande insatser krävs för att barn ska kunna få möjlighet till god hälsa och den 

bästa möjliga starten i livet (Berglund, 2015). 

 

När en mamma väljer att amma sitt barn gynnas både hon och barnet av positiva och 

hälsofrämjande effekter. Spädbarnet får en optimal näring och skyddas bland annat mot 

dödliga infektioner (Victoria et al., 2016) samt får ett högre IQ jämfört med barn som inte 

ammas (Victoria et al., 2016; Horta, Loret de Mola & Victora, 2015).  

 

En studie visar att de barn som ammas inom de två första levnadstimmarna även ammas i 

större omfattning senare i livet. Genom att barnet ammas under en längre period skyddas det 

mot eksem, gastrointestinala infektioner samt respiratoriska infektioner (Kramer et al., 2001). 
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Amning av spädbarn bidrar till en normal och stadig tillväxt medan ersättning och tidig 

introduktion av annan kost ger en ökad tillväxt i spädbarnsåldern. Detta kan leda till övervikt 

och fetma, både under barndomen men även senare i livet (Binns, Lee & Low 2016).  

 

Mamman som ammar får en minskad risk för sjukdomar som bröstcancer, ovariecancer, 

diabetes (Victoria et al., 2016; Chowdhury et al., 2015; Binns et al., 2016) samt övervikt 

(Binns et al., 2016). Det finns studier som visar en koppling mellan tidigt amningsavslut och 

ökad risk för post-partum depression. Dock finns för få studier gjorda om detta och mer 

forskning krävs. (Chowdhury et al., 2015). 

 

1.6 Orsaker till amningsavslut 

Statistiken för amning ser varierande ut beroende på vart i världen kvinnorna bor. Forskare 

har sett att faktorer som utbildningsgrad, härkomst och moderns inkomst påverkar 

amningsfrekvensen (SOSF, i.d.).  

Amning av spädbarn avslutas ofta redan under barnets sex första levnadsveckor i de fall där 

barnet inte ammades enligt WHO:s rekommendation. De vanligaste orsakerna till 

amningsavslut är att mammorna upplever besvär eller trötthet i samband med amning eller 

upplever en oro över otillräcklig mjölkmängd. Ytterligare en anledning till att mammor väljer 

att avsluta amning tidigare än efter sex månader är att de vill fortsätta med sina utbildningar 

eller återgå till arbete (Brown, Dodds, Legge, Bryanton & Semenic, 2014; Alianmoghaddam, 

Phibbs & Benn, 2018). Många mammor upplever och uttrycker att det är underbart att amma 

sina barn men att det samtidigt är mycket krävande. Kvinnorna känner en förlust över sina 

egna kroppar som under amningsperioden delas med barnet samt att amningen förhindrar 

möjligheten att ta hand om sig själv på önskvärt sätt (Alianmoghaddam et al., 2018; Hvatum 

& Glavin, 2017). Detta påverkar mammornas mentala hälsa samt minskar glädjen att 

interagera med sitt barn (Hvatum & Glavin, 2017). Många upplever även svårigheter med att 

fortsätta amma då barnen blir större och mer intresserad av annan mat. De upplever ett 

dilemma då de vill amma samtidigt som de känner att barnen får en närmare gemenskap med 

övriga familjemedlemmar om de kan delta i familjens gemensamma måltidssituationer 

(Alianmoghaddam et al., 2018). 

I västvärlden är avsikten att amma hög, men många kvinnor avslutar amningen av sina barn 

tidigt och i strid med sina egna värderingar och viljor. Detta kan bero bland annat på sociala-, 

https://www-sciencedirect-com.ezproxy.its.uu.se/science/article/pii/S0882596317304906?_rdoc=1&_fmt=high&_origin=gateway&_docanchor=&md5=b8429449ccfc9c30159a5f9aeaa92ffb&ccp=y#!
https://www-sciencedirect-com.ezproxy.its.uu.se/science/article/pii/S0882596317304906?_rdoc=1&_fmt=high&_origin=gateway&_docanchor=&md5=b8429449ccfc9c30159a5f9aeaa92ffb&ccp=y#!
https://www-sciencedirect-com.ezproxy.its.uu.se/science/article/pii/S0882596317304906?_rdoc=1&_fmt=high&_origin=gateway&_docanchor=&md5=b8429449ccfc9c30159a5f9aeaa92ffb&ccp=y#!
https://www-sciencedirect-com.ezproxy.its.uu.se/science/article/pii/S0882596317304906?_rdoc=1&_fmt=high&_origin=gateway&_docanchor=&md5=b8429449ccfc9c30159a5f9aeaa92ffb&ccp=y#!
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kulturella- och politiska orsaker som på många sätt ligger bortom mammornas kontroll. För 

att öka amningsdurationen hos nyblivna mammor bör dessa problem lyftas från den 

individuella nivån till att betraktas som ett problem på samhällsnivå. Samhället bör lyfta fram 

denna problematik och investera i hälso- och sjukvården så att de kan jobba hälsofrämjande 

på en nationell nivå. Ammande mammors förutsättningar bör förändras och sjukvården bör 

jobba proaktivt för att förbättra mammors psykiska och fysiska hälsa och därigenom ge dem 

möjlighet att amma längre om så önskas (Brown, 2017). 

 

1.7 Skuld och skam i samband med amning 

Amningen har en stor inverkan på hur lyckad kvinnan känner sig som mamma. Amningens 

fördelar är välkänt i samhället och framförs starkt av bland annat vårdpersonal vilket sätter en 

press på mammorna. Många kvinnor tror att de kan komma att skada barnet om de inte lyckas 

med amningen och känner press redan på sjukhuset då de uttrycker att de inte blivit tillfrågade 

om de ville amma eller inte. De uttrycker även att pressen ökar då deras behov inte blir 

tillgodosedda. Exempelvis upplever en del nyblivna mammor att trots att de var för trötta för 

att amma tog inte sjukvårdspersonal hänsyn till detta. De känner att sjukvårdspersonal 

förutsätter att kvinnan vill amma och därför propsar på detta utan att fråga kvinnan om hennes 

önskemål (Hvatum & Glavin, 2017).  

 

Kvinnorna upplever en press både från samhället, deras egna sociala nätverk samt från 

sjukvården. De känner att sjukvårdspersonal förväntar sig att de ska förstå och klara av 

amningen inom en viss tid. Samtidigt känner de en rädsla att anses som dåliga mammor om 

de inte klarar av detta utefter kraven de själva upplever att de har på sig (Hvatum & Glavin, 

2017; Spencer, Greatrex-White & Fraser, 2015). Nutidens teknik med de sociala medier som 

finns skapar ytterligare en press på mammorna då de upplever att de inte når upp till den 

mediala bilden av hur den perfekta mamman ska vara. De drar sig undan från sociala 

sammanhang som mammagrupper då de är rädda för att få och behöva bemöta andra 

mammors kommentarer. Mammor upplever att de ibland inte har kontroll över sin egen 

situation med amningen samtidigt som de känner en press att utåt sett hålla upp en fasad om 

att allting är under kontroll (Spencer et al., 2015). 

 

Mammor som av olika skäl inte klarar av eller vill amma upplever att de får negativa 

kommentarer från familj och vänner vilket skapar skuld- och skamkänslor. De upplever att de 
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ständigt behövde förklara och rättfärdiga sitt beslut kring flaskmatningen (Hvatum & Glavin, 

2017). Mammor känner att det är mer accepterat från omgivningen om de ammar en kortare 

period för att sedan gå över till flaskmatning, än att flaskmata direkt från start (Spenceret al., 

2015). Mammorna upplever att de ständigt får information av sjukvårdspersonal om amning 

och dess fördelar men inte tillräcklig information om andra alternativ som ersättning. Detta 

ökar pressen på dem om de inte klarar av att amma (Hvatum & Glavin, 2017; Spencer et al., 

2015).  

 

1.8 Samhälleliga aspekter  

Kultur och traditioner har en stor inverkan på hur hög amningsfrekvensen är i ett samhälle. I 

länder där ersättning ges från tidig spädbarnsålder av tradition är amningsfrekvensen mycket 

lägre än i länder som har en mer amningsvänlig kultur (Tarrant & Kearney, 2008). 

 

För de mammor som vill amma sina barn men av olika omständigheter tvingas till att sluta 

kan följderna bli påtagligt negativa. Forskning visar att mammor som ammat under en kortare 

period än de själva upplevde var önskvärt, omvälvdes av känslor som besvikelse, skuld, skam 

och misslyckande. Många av dessa mammor beskriver att dessa känslor är något de bar med 

sig under en mycket lång tid efter förlossningen (Mozingo, Davis, Droppleman & Merideth, 

2000).  

 

1.9 Sjukvårdens ansvar 

Sjukvården har ett stort ansvar då nyblivna mammor uppger att det är bland annat dit de först 

och främst kan vända sig vid oro för sitt barn för att få stöd och råd (Leahy Warren, 2005). 

Information och stöd från sjukvården har visat sig var mycket viktigt för ammande mammor. 

Studier visar att mammor som får stöd i sin amning efter utskrivning från 

förlossningsavdelningen i form av telefonsamtal och personliga möten, ammar både längre 

och ammar exklusivt i större utsträckning (Clark, Baker, McGirr & Harris, 2017; McFadden 

et al., 2017). 

 

Nyblivna mammor berättar att de upplevt obehag och kränkande bemötande av 

sjukvårdspersonal i samband med de första amningstillfällena efter förlossningen. De 

uttrycker sig ha upplevt hjälpen från vårdpersonal som olämplig, då personalen handgripligen 

assisterat vid amningstillfällena. Dessa upplevelser uttrycks som kränkande och ett övergrepp 

mer än som hjälp. De beskriver att de efter sjukhusvistelsen blivit lämnade med amningsråd 



 7 

som inte varit tillräckliga samt haft problematik med att få adekvat hjälp efter utskrivning från 

förlossningen (Mozingo et al., 2000; Cato, Sylvén, Skalkidou & Rubertsson, 2014).  

 

Sjukvårdspersonal bör ta hänsyn till mammans individuella situation och se till att hon får en 

balanserad information om både amning och om skillnaden mellan bröstmjölk och ersättning. 

Sjukvårdspersonal bör även ha tillräcklig kunskap om ersättning och flaskmatning samt kunna 

ge information om hur ersättningen ska tillredas om så behövs, för att försäkra tillräcklig och 

säker näringstillförsel till barnet (Hvatum & Glavin, 2017). 

 

1.10 Teoretisk utgångspunkt 

Författarna har valt att ha begreppen skuld och skam som teoretisk utgångspunkt för detta 

arbete. Begreppet skam kan förklaras som en social känsla, att en individ skäms inför någon 

annan, medan skuld kan beskrivas som en mer privat känsla. Känslan av skam kommer inte ur 

individen själv utan framkallas av personer utifrån och deras misstyckande åsikter. Det är en 

känsla som föregås av offentlig exponering och negativ feedback. Begreppet skuld förklaras 

som mindre smärtsamt, då det inte påverkar individens självkänsla på samma sätt, men den 

kan däremot framkalla en plågsam känsla av ångest (Tangney, Miller, Flicker & Barlow, 

1996).  

 

Forskning visar att mammor som inte ammat sina barn i många fall plågas av både skuld- och 

skamkänslor. Dessa känslor uppstår på grund av mammorna upplever att samhället 

idealiserade amning, vilket leder till att de känner stor självkritik då de inte kunnat amma sitt 

eget barn (Mozingo et al., 2000). Författarna till denna studie anser att detta fortfarande ett 

problem i vården och ville därför lyfta det ytterligare. 

 

1.11 Problemformulering 

Amning är det mest idealiska sättet att ge sitt barn näring på då alla mammors bröstmjölk är 

individanpassad för just hennes barn (Berglund, 2015). Enligt svensk lagstiftning ska 

sjukvårdspersonal jobba med att förebygga god hälsa (SFS, 1982:763). Det är därför viktigt 

att sjukvården arbetar med att stödja och främja amning hos de nyblivna mammor som vill 

amma sina barn, samt ge de mammor som inte vill eller kan amma bästa möjliga råd och 

stöttning. Sjukvården ska arbeta evidensbaserat, vilket ska vara grunden för all vård och 

omsorg i Sverige (SOSFS, 2012).  
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En studie visar att mammor som väljer att inte amma sina barn möts av negativa attityder från 

sjukvårdspersonal eller känner stress och påtryckningar både från sjukvården och samhället. 

Detta kan påverka mammor och barn negativt om mammorna inte vill eller av olika 

omständigheter inte klarar av att amma (Thomson, Ebisch-Burton & Flacking, 2014). Det är 

därför viktigt att forska ytterligare i ämnet så att sjukvården kan erbjuda mammor och barn 

den bästa möjliga evidensbaserade vården utan att skapa skuld- och skamkänslor. 

 

Detta arbete kan belysa problem och ge ökad medvetenhet om hur bemötandet påverkar 

mammornas amning och psykiska mående, vilket i sin tur kan förbättra vården. I och med 

detta kan sjukvården jobba evidensbaserat genom att förebygga problematik som leder till att 

mammor tidigt slutar amma sina barn. Studien skulle också kunna bidra till bättre bemötande 

av mammor som väljer att inte amma sitt barn. 

 

1.12 Syfte 

Syftet med studien var att undersöka mammors upplevelser av amning samt av bemötande 

från sjukvården och omgivningen under amningstiden samt vid valet att avstå från amning 

under spädbarnets första levnadsmånader.  

 

2. METOD 
2.1 Design 

Då författarna ville beskriva kvinnors upplevelser av amning och bemötande av sjukvården 

och omgivningen vid valet att i ett tidigt skede avsluta amning, valdes en deskriptiv kvalitativ 

design (Polit & Beck, 2012). Vidare gjordes en datainsamling med hjälp av personliga 

intervjuer. Denna metod krävde att författarna reflekterade över forskningsprocessen, både 

innan den startade och under tiden den pågick. Detta för att kunna ge läsarna ett sammanhang 

och mer förstående för forskningen. Författarna har inte bortsett från sina egna åsikter, utan 

snarare reflekterat över och uttryckt sin ståndpunkt så att läsarna kan förstå eventuella 

vinklingar som intervjufrågorna hade (Sutton & Austin, 2015). 

 

2.2 Urval 

Författarna valde ett bekvämlighets- och snöbollsurval och elva personer tillfrågades om 

deltagande i studien då studien planerades innefatta 10 informanter och en planerades 

attanvändas till en testintervju. Två mammor valde att avbryta deltagandet i studien. Totalt 

deltagande i studien blev åtta mammor.  Mammorna hade en snittålder på 31 år och var 
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mellan 25 och 42 år. Mammornas tidigare erfarenheter av barn och amning varierade då vissa 

mammor var förstagångsmödrar medan andra var omföderskor. Mammorna hade mellan ett 

och fyra barn. Anledningen till urvalsförfarandet var att denna typ av urval var passande för 

småskaliga forskningsprojekt och passar studiens syfte (Kristensson, 2017).  

2.2.1 Inklusionskriterier 

Kriterier för att delta i denna studie var att mammorna valt att inte amma sina barn alls, 

alternativt valt att avsluta amningen under barnets sex första levnadsmånader. Mammornas 

barn skulle vid intervjutillfället vara under två år. Mammorna skulle vara svensktalande för att 

kunna förmedla sina upplevelser på ett rättvisande sätt och för att undvika att information 

försvann genom användning av tolk. Mammorna inkluderades oavsett om hon var 

förstagångsmamma eller flerbarnsmamma. Mammorna skulle på grund av eget val eller yttre 

omständigheter avstått att amma sitt barn helt från födseln. De kunde även ha ammat sitt barn 

från födseln, men slutat amma innan barnet fyllt sex månader på grund av eget val eller på 

grund av yttre omständigheter. Mammorna skulle därmed inte ha ammat sitt barn enligt en av 

WHOs riktlinjer, det vill säga exklusiv amning under barnets sex första levnadsmånader 

(WHO, 2015). 

2.2.2 Exklusionskriterier 

Mammor som har exklusivt ammat under barnets sex första levnadsmånader enligt WHOs 

riktlinjer utesluts från studien. Detta gäller även mammor som valt att delvist amma barnet 

under dess sex första levnadsmånader. Mammor som inte var svensktalande exkluderades på 

grund av eventuella språkförbistringar.  

 

2.3 Datainsamlingsmetod 

För att samla in data genomfördes intervjuer med frågor baserade utifrån en semistrukturerad 

intervjuguide (Kristensson 2017). Anledningen till det är att författarna ville undersöka 

mammornas upplevelser, erfarenheter och känslor kring bemötandet av sjukvårdspersonal 

efter valet att tidigt sluta amma sitt barn (Danielson, 2017a). 

  

En semistrukturerad intervju valdes ut för att bibehålla en god interaktion mellan intervjuare 

och informant. Intervjufrågor och stödord förbestämdes med en intervjuguide (se Bilaga 1) 

som författarna använde sig av för att under intervjun kunna hålla sig till studiens syfte och 

minimera risk för oväsentlig information (Danielson, 2017a). Intervjufrågorna skrevs av 

författarna och grundades på deras egna erfarenheter av barnsjukvården samt den 
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litteraturgenomgång som gjordes inför denna studie. För att kvalitetssäkra och validera 

intervjufrågorna valdes en av informanterna valdes slumpmässigt ut via lottdragning och en 

provintervju genomfördes. Efter provintervjun förändrades inte intervjuguiden.  

 

2.4 Tillvägagångssätt 

Efterforskning gjordes bland författarnas kollegor och bekantskapskrets efter lämpliga 

informanter. Elva mammor som uppfyllde studiens inklusionskriterier kontaktades via telefon 

eller personligt möte och informerades sedan skriftligt om studien och dess syfte (se Bilaga 

2). Därefter gavs en skriftlig förfrågan om samtycke till deltagande i studien (se Bilaga 3). 

Mamman som lottades ut för provintervju fick innan intervjun vetskap om att intervjun inte 

skulle tas med i arbetet. 

 

Intervjuerna genomfördes med båda författarna närvarande och tog ca 30 till 50 minuter. 

Intervjuerna genomfördes på en plats som informanternas valde. Tre mammor valde att 

genomföra intervjuerna i sitt hem, två mammor valde att genomföra intervjun i en lokal på 

Akademiska barnsjukhuset, två mammor valde att bli intervjuade på ett café samt en mamma 

intervjuades via Skype eftersom hon hade ett sjukt barn. Intervjuerna spelades in och 

stödanteckningar fördes av författarna under intervjuns gång. 

 

2.5 Bearbetning och analys  

Intervjuerna transkriberades ordagrant och lästes därefter igenom av författarna oberoende av 

varandra (Wibeck, 2017). Därefter genomfördes en manifest innehållsanalys enligt 

Graneheim och Lundman (Kristensson, 2017) där meningsbärande enheter som svarade på 

studiens syfte plockades ut. Dessa utgjorde studiens manifesta innehåll. För att göra de 

uttagna meningsbärande enheter mer begripliga reducerades de till den mest väsentliga delen 

ur meningarna, vilket skapad meningskondenseringar. Dessa meningskondenseringar blev 

grunden för studiens koder som framhävde det mest väsentliga i intervjuinnehållet och som 

besvarade studiens syfte (Danielson, 2017b). Ur koderna skapades subkategorier och 

kategorier, efter diskussion mellan författarna och deras handledare, för att framhäva studiens 

viktigaste resultat i relevans med studiens syfte. I de framdiskuterade kategorierna såg 

författarna en röd tråd då alla mammor upplevde behov men av olika typer, vilket 

formulerades till upplevt behov av individuellt stöd, vilket bearbetades ihop till arbetets 

övergripande tema (Henricson & Billhult, 2014). Exempel på hur denna process gått till, från 

meningsbärande enheter till meningskondenseringar, koder, subkategorier och kategorier 
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presenteras nedan (se tabell 1).   

 

 

Tabell 1: Exempel på bearbetning och analys. 
Meningsbärande enhet Meningskondensering Kod Subkategori Kategori 

Jag provade att ge 

ersättning, en gång, 

efter någon vecka, när 

mina bröst var så såriga, 

men hon tog inte 

flaskan och då kände 

jag mig hemskt. Jag 

kände mig som världens 

sämsta mamma, som 

inte gav mitt barn mat. 

Så jag försökte amma 

igen… 

Jag provade att ge ersättning 

en gång när mina bröst var 

såriga. Men hon tog inte 

flaskan och jag kände mig 

hemsk. Jag kände mig som 

världens sämsta mamma 

som gav mitt barn mat 

 

 

Känsla av att 

vara en dålig 

mamma 

Känsla av 

misslyckande 

Upplevd 

stress och 

press 

Hon (BVC) sa ju aldrig 

nånsin att ”Orkar du 

inte så är det okej”…//... 

Hon sa ju bara att 

”Alltså, fortsätt, för det 

kommer bli bättre” 

…//… Men det blev ju 

inte bättre. Alltså jag 

var lite rädd för att 

erkänna för henne 

(BVC) att det inte, att 

jag hade slutat 

BVC sa aldrig att det är okej 

om du inte orkar. Hon sa 

bara fortsätt, för det kommer 

bli bättre. Men det blev det 

inte. Jag var rädd att erkänna 

för henne att jag hade slutat 

Orkar inte 

fortsätta 

amma  

Behov av hjälp, 

råd och stöd vid 

amning 

 

Sjukvårdens 

bemötande 

 

 

 

2.6 Författarnas förförståelse 

Då båda författarna har en yrkesbakgrund inom pediatrisk sjukvård fanns sedan innan en viss 

förförståelse inom ämnet. Detta på grund av att författarna dagligen träffar mammor med 

erfarenheter av amning och ersättning. 

 

2.7 Etiska överväganden 

Regler och riktlinjer för forskning för etiska övervägande har beaktats i arbetet (CODEX, 

2017a). Forskningsmaterial avidentifierades och behandlades med sekretess. Enbart forskarna 

till detta arbete tog del av det oarbetade forskningsmaterialet. För att kunna ge en rättsenlig 

sammanställning av studien insamlade data behandlades allt datainnehåll korrekt och med 

respekt. Allt intervjumaterial granskades av båda författarna oberoende av varandra.  
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Studien berör ett ämne som kan uppfattas som känsligt och därför var det viktigt att 

informanternas frivilliga deltagande noga framfördes och de fick skriftlig information om vad 

studien innebar och att deltagandet var frivilligt och att de när som helst kunde avbryta sitt 

deltagande (se Bilaga 2). De fick sedan lämna ett skriftligt och muntligt samtycke om 

deltagande i studien (se Bilaga 3) (CODEX, 2017b).  

 

3. RESULTAT 

Studiens resultat visade att mammors upplevelse av bemötande i samband med att de slutat 

amma kunde summeras till det övergripande temat ”Behov av individuellt stöd vid matning av 

sitt barn”. Detta tema baserades på fem kategorier, upplevd stress och press, sjukvårdens 

bemötande, omgivningens bemötande, upplevelser av amning samt känsla av acceptans. 

Dessa kategorier bestod i sin tur av elva subkategorier (se Tabell 2).  

 

Tabell 2: Översikt av subkategorier, kategorier och övergripande tema 

Subkategorier Kategorier Övergripande tema 

Råd från sjukvårdspersonal    

 

Behov av hjälp, råd och stöd vid amning och ersättning 

 

Upplevt behov av att förklara och rättfördiga sitt beslut att sluta 

amma 

 Sjukvårdens bemötande 

  

 

 

Behov av individuellt 

stöd vid matning av sitt 

barn 

Känsla av misslyckande 

 

Känsla av ensamhet  Upplevd stress och press 

 

    

Upplevt behov av att förklara och rättfärdiga sitt beslut att ge 

ersättning 
Omgivningens bemötande   

Råd och stöd från familj och vänner     

Amningssvårigheter Upplevelser av amning   

Mående under amning     

Lättnadskänsla Känsla av acceptans   

Att kunna hjälpas åt     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det övergripande temat ” Behov av individuellt stöd vid matning av sitt barn” baserade sig på 

att alla mammor hade varierande upplevelser och behov. Mammorna uttryckte att de 

eftersökte individanpassade råd och stöd från sjukvårdspersonal för att underlätta matningen 

av deras barn. 
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3.1 Sjukvårdens bemötande 

Upplevt bemötandet av sjukvården varierade dels mellan informanterna men även mellan  

olika sjukvårdinstanser. Mammornas upplevelser av sjukvårdens bemötande gick från mycket 

positivt till negativt. Detta i bemärkelsen av att sjukvårdspersonal kunde vara väldigt 

stöttande i mammornas beslut av att sluta amma, till att de upplevt brist av amningsstöd, 

främst direkt efter förlossningen på BB samt på förlossningsavdelningen. Tre subkategorier 

formulerades under denna katgeori till råd från sjukvårdspersonal, behov av hjälp, råd och 

stöd vid amning och ersättning samt upplevt behov av att förklara och rättfärdiga sitt beslut 

att sluta amma, vilket presenteras närmare nedan. 

 

3.1.1 Råd från sjukvårdspersonal 

Mammorna berättade att de fick bra råd från sjukvårdspersonal vilket underlättade och stärkte 

dem i deras amningssituation. Ett flertal av mammorna beskrev hur de önskade mer 

information om hur svårt amning kan vara och hur stort ett amningsmisslyckande kan kännas, 

men att det finns hjälp att få. De beskrev hur denna vetskap hade kunnat minska pressen hos 

dem och skapat en förberedelse inför den situation de hamnade i. Detta bekräftades av en 

mamma som berättade hur hennes barnmorska på mödravårdscentralen var väldigt öppen med 

att amning inte alltid fungerar och att denna information minskade hennes upplevda press i 

samband med amningen och dess svårigheter. 

 

  ”Min barnmorska sa att går det inte, så går det inte och det var jätteskönt. Det  

  ska kännas bra för båda och inte vara någon press.”  

        - Mamma 5 

 

Vid amningssvårigheter upplevde en del mammor att sjukvårdspersonal inte hade tid att ge 

mammorna de stöd de behövde i form av konkreta råd och tips på hur de kan göra för att 

underlätta amningssvårigheterna. De fick istället endast uppmaningar om att amma oftare 

vilket upplevdes som ett negativt bemötande av sjukvårdspersonal och enbart skapade mer 

stress.  

 

  ”Hon sa bara att jag skulle amma oftare...//... Det kändes jättejobbigt och  

  jättepressande…//… Men eftersom hon hade givit så tydliga riktlinjer för att det  

  skulle funka så ville jag lyssna på henne och göra så.” 

       - Mamma 2 
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3.1.2 Behov av hjälp, råd och stöd vid amning och ersättning 

Alla mammor uttryckte att de haft ett behov av råd och stöd av sjukvårdspersonalen gällande 

matning av sitt barn. Majoriteten av mammorna berättade om positiva upplevelser av främst 

BB på väg gällande amning. De hade tid för mammorna och erbjöd flera besök för att få igång 

en tillfredsställande amning. Mammorna upplevde att BB på väg gav dom både råd och tips 

om hur de skulle göra vilket gav mammorna en positiv upplevelse. 

 

”BB på väg stöttade mig och gav mig råd om intensivamning, hur jag skulle  

  lägga honom och vad jag kunde göra för att underlätta smärtan. Jag tycker  

  ändå att de gjorde vad de kunde för att hjälpa till.” 

       - Mamma 8 

 

De flesta mammorna upplevde negativt bemötande och bristande stöd av både BVC samt av 

BB. Alla mammor upplevde en brist av stöd på BB och förlossningsavdelningen. Fler av 

dessa mammor upplevde att detta berodde på tidsbrist hos sjukvårdspersonalen. Det beskrevs 

att de önskade få adekvat hjälp med amningen så att den fungerade tillfredsställande innan de 

blev utskrivna från sjukhuset. 

  

  ”Dom tittade in ibland, men de hade inte riktigt tid att lyssna. Jag  

   hade behövt mycket mer stöd från förlossningen eller BB, alltså direkt” 

        - Mamma 2 

  

  ”BB ska ju kolla ett mål innan man får gå hem och det rann ut i sanden för det  

   kom så mycket annat emellan…//… när BB på väg kom hem till oss fjärde  

  dygnet hade hon fel grepp och det var inte så konstigt att hon var missnöjd.  

  Dom hade ju inte tittat på BB.” 

       - Mamma 5 

       

 

En del mammor upplevde att sjukvårdspersonalen hade tid men ej gav dem det stöd som de 

efterfrågade. Därmed fick de inte en bra start på amningen. Det beskrevs under intervjuerna 

att flera kvinnor hade åsikter innan förlossningen om att de absolut inte ville att någon skulle 

ta på deras bröst och handgripligen hjälpa till vid amning. Detta var dock något som 
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förändrades allteftersom de upplevde amningssvårigheter och de beskrev hur de till slut bad 

om att få praktisk hjälp med amningen men att sjukvårdspersonal enbart stod bredvid och 

tittade. 

 

  ” Jag bad dem hjälpa mig lägga henne rätt, men dom sa att jag måste klara mig  

  själv. Dom bara stod där och tittade.” 

       - Mamma 5 

 

”Barnmorskan på BB tittade bara. Jag ville att hon skulle hjälpa mig att lägga  

honom rätt, men hon gjorde inget. Hon rörde varken mig eller honom, men jag 

vet inte om hon vågade.” 

      - Mamma 4 

 

3.1.3 Upplevt behov av att förklara och rättfärdiga sitt beslut att sluta amma 

Samtliga mammor i studien hade upplevt ett behov av att behöva förklara för 

sjukvårdspersonal varför de valt att sluta amma sitt barn. Men efter att mammorna hade 

förklarat varför de valt att avsluta amningen var det ingen som upplevt ett negativt bemötande 

av sjukvården. Majoriteten av mammorna upplevde en stress inför att berätta för sjukvården 

att de hade valt att sluta amma då de hade föreställningar om att sjukvården skulle 

skuldbelägga dem då de ej ammade längre. Dock upplevde många att det var lättare att berätta 

det, än vad de hade föreställt sig. 

 

  ”Jag var lite rädd att erkänna för henne (BVC) att jag hade slutat.” 

       - Mamma 6 

 

  ”Det var ett bra bemötande av BVC. Man hade ju tänkt på att de skulle reagera  

  på att jag inte ammade. Men de la inget negativt eller någon skuld på mig,  

  sådär som man har hört från andra personer att det kan vara. Det var inga  

  konstigheter alls.” 

       - Mamma 7 

 

Det framkom att mammorna upplevde att de behövt rättfärdiga sina anledningar till att avsluta 

amningen för sjukvården. De upplevde att de behövde bevisa hur dåligt de mådde under 

amningen för att sjukvården skulle förstå dem. 



 16 

 

  ”BVC-sköterskan förstod mig efter ett tag, men jag var tvungen att förklara att  

  jag mådde psykiskt dåligt av att jag ammade. Jag tror hon hade förstått mig mer   

  om jag hade mer fysiska besvär. Hon gav mig stöd, men inte direkt utan efter att  

  jag hade förklarat.” 

       - Mamma 1 

 

  ”BVC lyssnade inte på mig när jag sa att jag mådde dåligt utan det krävdes att  

  jag skulle bryta ihop…//… när det var klart att det inte gick att övertala mig  

  mer, då fick jag ganska bra stöd.” 

       - Mamma 6 

 

3.2 Upplevd stress och press 

Majoriteten av mammorna hade en positiv attityd till amning före förlossningen att tänkte att 

amning var det enda alternativet. De ville amma och var inställda på att göra det. När 

amningen sedan inte fungerade beskrev samtliga av dessa mammor att de upplevt en 

nedslående känsla och stress. I studien beskrev mammorna att de upplevde stress och press 

under amningen, både när amningen inte fungerade men även efteråt då de kände en stress 

över att de misslyckats. Detta resulterade i två subkategorier känsla av misslyckande samt 

känsla av ensamhet. 

 

3.2.1 Känsla av misslyckande 

Majoriteten av mammorna beskrev det som ett nederlag att inte kunna amma längre då det 

stred mot deras egen vilja. Ett flertal av dessa upplevde sig misslyckade som mammor då de 

inte kunnat leva upp till sina förväntningar. Många mammor beskrev att i den bild de hade av 

hur en bra mamma skulle vara så ingick det att kunna ge det bästa till sitt barn, vilket de 

uttryckte att amning var.  

 

”Jag kände verkligen att jag ville ge det bästa till mitt barn. Även om det inte är  

  något fel eller dåligt med att ge ersättning…//… men det var ett misslyckande.  

  Jag hade misslyckats.” 

       - Mamma 4 
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” Man fick gå på en föräldrautbildning, då pratade man om amning och  

  fördelar med amning, hur bra det är att amma och så…//… Att sluta amma  

  kändes som ett misslyckande.” 

       - Mamma 4 

 

Det beskrevs i intervjuerna att bilden av att en bra mamma ska amma kommer från sociala 

medier och samhället. Trots att mammorna har känt sig trygga i sitt beslut att inte amma 

berättar de att skriverier i tidningar och sociala medier har fått dem att tvivla på sig själva och 

sitt beslut att inte amma. Det framkom att skriverier om amning och anknytning till sitt 

spädbarn gav en känsla av misslyckande. Det gav även en känsla av oro över att få en sämre 

anknytning till sitt barn hos de mammor som hade svårigheter att amma. 

 

  ”Känslan av att man måste amma kommer från samhället. Jag har aldrig velat   

  amma men man känner en press att amningen är det bästa för ens barn…//… Vi  

  lever i ett samhälle med mycket åsikter, vilket sätter onödig press på nyförlösta  

  mammor.” 

       - Mamma 1 

   

Känslan av misslyckande kom inte enbart från samhället utan även från mammorna själva och 

deras egna föreställningar av hur det skulle vara när de fick barnet. Att sedan uppleva en icke 

fungerande amning samtidigt som de såg hur amningen fungerade för andra mammor gav 

ytterligare påfrestning och negativa känslor. Att dessutom behöva förklara för andra varför de 

inte amma eller varför de gav flaska upplevdes också som stressande. 

 

  ” Jag kände att om jag inte ska amma kan jag lika gärna lämna tillbaka mitt  

  barn. Då var det inte på riktigt.” 

       - Mamma 6 

  

Det framkom att information om amningssvårigheter kunde minska upplevd stress och press 

hos de mammor som fick problem med amningen. Då mamman var inställd och mer 

förberedd på att amning kunde vara svårt, redan innan förlossningen, fanns det en större chans 

att mamman kunde känna sig starkare i sitt beslut att avsluta amningen och därmed även 

minska känslorna av skuld och skam. 
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  ”Jag kände ingen stress. Jag kände mig stark i beslutet att inte amma.” 

       - Mamma 7 

 

De mammor som tidigt bestämt sig för att ersättning var ett fullgott alternativ för deras barn, 

upplever att de inte känt det som ett misslyckande att avsluta amningen. De kände sig nöjda 

med sitt beslut att tidigt börja ge ersättning och avsluta amning om de upplevde att amningen 

inte fungerade tillfredsställande för dem. 

 

  ”För mig var det ganska lätt att ta beslutet…//.. och det har aldrig varit  

  någonting tufft att gå igenom utan mer bara ett beslut och sen var det bra.” 

       - Mamma 7 

 

3.2.2 Känsla av ensamhet 

Mammorna upplevde att de var ensamma i amningen och att de var det enda som kunde trösta 

och ta hand om barnet. Det uppkom att eftersom matningen var en av de saker som tog mest 

tid under barnets första levnadsmånader, kunde amningen få dem att känna sig väldigt låsta 

och ensamma, som att ansvaret enbart låg på dem. Det faktum att amningen inte fungerade för 

majoriteten av mammorna bidrog till att de kände sig ännu mer ensamma i situationen och de 

upplevde att ingen förstod dem eller kunde hjälpa dem. 

 

  ”Jag var den enda som kunde trösta vårat barn och allt hängde på mig.” 

       - Mamma 1 

 

  ”Jag kände mig låst, pressad och orolig hela tiden över mitt barn.” 

       - Mamma 2 

 

3.3 Omgivningens bemötande 

Mammorna i studien har upplevt olika bemötande från omgivningen då de valt att ge 

ersättning till sitt barn. Alla mammor upplevde att de fått mer eller mindre stöttning från den 

närmaste familjen. Stöd från kvinnans egen familj och partner beskrevs som det viktigaste för 

mammorna, då de uppgav att det är deras åsikter som betytt mest för dem. Mammorna t 

beskrev att de upplevde ett behov av att förklara och rättfärdiga sitt beslut att ge ersättning 

samt att de fick diverse råd och stöd från familj och vänner, vilket blev subkategorierna under 

denna kategori, och presenteras närmare nedan. 
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3.3.1 Upplevt behov av att förklara och rättfärdiga sitt beslut att ge ersättning 

Samtliga mammor har upplevt ett behov av att behöva förklara för sin omgivning varför de 

valt att ge ersättning till sitt barn. De beskrev att trots att de har givit sina förklaringar så har 

de fortfarande fått kommentarer och behövt fortsätta rättfärdiga sitt beslut. De har fått 

kommentarer och synpunkter både från närstående men även från helt främmande människor. 

Detta har skapat en ilska hos mammorna och upplevts som integritetskränkande. Många 

beskrev matningen av sitt barn som en privat angelägenhet som enbart rör den närmsta 

familjen. 

   

  ”Vi var ute och jag matade honom med nappflaska. Det var en dam som sa att  

  du vet att det bästa för barnet är att amma. Och då sa jag till henne att jag hade  

  haft bröstcancer och opererat mig men tack för att du påminde mig. Det var ju  

  inte sant, men jag sa det bara för att verkligen make a statement.” 

       - Mamma 8 

 

  ”Jag kände att jag behövde förklara och försvara mig. Men jag tyckte inte att  

  någon annan hade med det att göra.” 

       - Mamma 2 

 

3.3.2 Råd och stöd från familj och vänner 

Alla mammor har fått stöd från sin partner i beslutet att ge ersättning. Majoriteten beskrev att 

de även fått stöttning av den närmsta familjen så som kvinnans föräldrar, svärföräldrar och 

syskon. De beskrev att de inte känt sig tvungna att förklara sina beslut eller fått dömande 

kommentarer från den närmaste familjen, och de hade därmed inte känt ytterligare stress och 

press. 

 

  ”Jag har inte behövt förklara mig för någon i familjen. Släkten och så har inte  

  lagt sig i, och det har varit jätteskönt.” 

       - Mamma 5 

Ett fåtal mammor upplevde att de fått negativt bemötande och blivit ifrågasatta av 

familjemedlemmar, främst från de som kom från en amningsvänlig kultur och såg amning 

som en självklarhet. Släkt och vänner som hade haft en bra erfarenhet av amning och som inte 

kunde relatera till de besvär som mamman hade, gav råd och kommentarer som mammorna 

upplevde öka stressen kring amningen.  
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  ”När jag tog fram flaskan så fick jag förklara. Familjen blev väldigt frågandes,  

  för där fanns det en kultur i att amma sitt barn. Min mamma har inte satt press  

  på mig men i hans familj var amningen en självklarhet.” 

       - Mamma 1 

 

3.4 Upplevelser av amning 

Upplevelsen av att amma varierade mellan studiens deltagare. Drygt hälften av mammorna 

beskrev att de hade besvär under amningen vilket var anledningen till ett amningsavslut. För 

resterande mammor fungerade amningen bra men de valde att avsluta amningen på grund av 

andra orsaker som exempelvis ointresse hos barnet, medicinska skäl eller på grund av eget val 

av mamman. 

 

3.4.1 Amningssvårigheter 

Många mammor beskrev att de upplevt fysiska besvär i samband med amning vilket var det 

som fick dem att börja med ersättning. Smärta, mastit och sår var de vanligaste orsakerna som 

angavs under intervjuerna. Ytterligare framkom det att de fick problem med sinande 

mjölkproduktion när de väl hade börjat med ersättning vilket gjorde att de till slut inte kunde 

amma mer. 

”Jag hade stora sår på bröstvårtorna. Jag försökte verkligen men det gjorde för  

  ont. Och när han var så pigg på att äta ersättning så la vi ner amningen…//…  

  den smärtan jag går igenom nu, det är inte värt det.  

       - Mamma 8 

En del mammor upplevde även psykiska besvär i samband med amningen. Ett flertal beskrev 

att de upplevt ångest då att amningen inte fungerade tillfredsställande. De beskrev att de 

mådde dåligt på grund av amningen och att de inte kunde relatera till andra mammor som 

beskrev att amningen gav dem ro och närhet till sitt barn.  

 

  ” Många säger att de mår bra och är harmoniska när de ammar. Men så mådde  

  inte jag. Jag hade ju inga fysiska besvär men jag mådde psykiskt dåligt.” 

       - Mamma 1 

 



 21 

En mamma beskrev även hur hon upplevde ångest i samband med utdrivningsfasen, det vill 

säga den dysforiska utdrivningsreflexen. 

 

  ”Jag fick jättemycket ångest i samband med amning men också vid själva  

  utdrivningsreflexen, så att jag mådde jättedåligt.” 

       - Mamma 6 

 

3.4.2 Mående under amning 

Majoriteten av mammorna beskrev att de förväntade sig att amningen var något som bara 

skulle fungera efter förlossningen och att de skulle må bra av att amma. De beskrev dock att 

dessa förväntningar inte uppfylldes och att de inte var beredda på de hinder de faktiskt möttes 

av. Mammorna uppgav att de mådde dåligt och kände en otillräcklighet och stress över att 

barnet inte problemfritt fick i sig mat och näring. 

 

  ”Man är så fokuserad på förlossningen när man är gravid, hur den kommer  

  vara, det är det man förbereder sig på. Man tror ju bara att amningen kommer  

  sköta sig själv. Det var ingen som sa att det kunde vara så svårt, man fick en  

  chock.” 

       - Mamma 4 

 

Det framkom att ett fåtal mammor aldrig känt en press över att amma eller över att ge sitt barn 

ersättning utan de var förberedda och inställda på att ge ersättning vilket de var nöjda och till 

freds med. De var övertygade om att, om mamman mådde bra så mådde även barnet bra, 

oavsett vilken om barnet ammades eller fick ersättning. 

 

  ”Funkar det så är jag jätteglad för det. Och funkar det inte så är jag precis lika  

  glad för det.” 

       - Mamma 8 

 

3.5 Upplevd acceptans 

Samtliga mammor beskrev att de känt att tillvaron blev enklare när de väl börjat med 

ersättning och accepterat att amningen inte fungerar eller är det bästa alternativet för dem. 

Flera mammor kände en sorg över att behöva sluta med amningen samtidigt som de kände en 

befrielse över att matningen äntligen fungerade och därmed en minskad oro över barnet. 
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Mammorna beskrev att de upplevde en lättnadskänsla samt att mammorna och deras partner 

och närstående kunde hjälpas åt att ta hand om barnet när de beslutade sig att ge ersättning. 

Detta blev subkategorierna som förklaras närmare nedan. 

 

3.5.1 Lättnadskänsla 

Att börja ge ersättning till sitt barn upplevdes som en lättnad av samtliga mammor. 

Majoriteten av mammorna beskrev att det till en början känt en sorg och till och med en 

känsla av misslyckande över att amningen inte fungerade tillfredsställande. Dessa känslor 

övergick efter ett tag till något mer positivt, då de upplevde att deras barn mådde bättre och de 

fick en bättre tillvaro.  

  

  ”Det var lite sorligt på ett sätt, att sluta amma. Men samtidigt fruktansvärt  

  skönt.” 

       - Mamma 5 

 

 ”Det kändes som en sådan lättnad att börja ge ersättning. Från en dag till en  

  annan så blev hon nöjd.” 

       - Mamma 2 

 

En del mammor beskrev hur de upplevde att amningen blev mindre stressande och därmed 

fungerade bättre när de kombinerade den med flaska. De upplevde att matningssituationen 

förbättrades och att de kunde njuta mera av det. 

 

  ”Både hon och jag mådde bättre. Då kändes det bättre med amningen också, då  

  vart den ju mer mysig.” 

       - Mamma 2 

3.5.2 Att kunna hjälpas åt 

Alla mammor utom en beskrev att de kände en befrielse av att barnet inte är beroende av 

henne för matning, då mamman genom att ge barnet ersättning kan få hjälp sin partner, och att 

de därmed blir två om ansvaret. Det var en lättnad för mammorna att inte känna sig ensam om 

barnet längre och att ansvaret inte enbart låg på dem utan att de nu kunde dela på ansvaret 

med sin partner.  

  

  ”Med flaska så kan man ju ta hjälp av andra på ett helt annat sätt. Så på så vis  
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  var det mest en lättnad att det gick att ordna lättare, för stunden.”  

       - Mamma 3 

 

En del mammor upplevde även att deras partner blir mer involverad och fick en starkare 

anknytning till barnet då de kunde ge ersättning. 

 

 ”Både jag och min sambo tyckte att det var positivt att vi kunde dela på  

  matningen. Det blir ju också en ganska intim stund för pappan när han kan ge  

  mat.” 

       - Mamma 7 

 

4. DISKUSSION 

Studiens resultat fick det övergripande temat ”Behov av individuellt stöd vid matning av sitt 

barn” då alla mammor uttryckte en önskan om detta. Det övergripande temat baserades på 

fem kategorier som reflekterade mammornas åsikter och känslor kring amning samt det 

bemötande som de upplevt innan, under och efter amningsperioden. Studiens resultat visar att 

mammorna upplevde skuld- och skamkänslor i samband med deras beslut av amning och på 

grund av omgivningens bemötande. De upplevde även stress och press relaterat till amningen 

av sitt barn och beslutet att ge ersättning. De upplevde även dessa känslor i då de behövde 

bemöta omgivningens åsikter men uttryckte att de upplevt ett bra bemötande från sjukvården.  

    

4.1 Resultatdiskussion 

Majoriteten av kvinnorna i denna studie kände skuld och skam då de beskrev att de kände 

både ångest och oro i samband med amningen och de beslut som de gjorde kring amningen. 

Varifrån dessa skuld- och skamkänslor kom ifrån är dock svårare att utröna. I likhet med 

tidigare forskning av Tangney, Miller, Flicker & Barlow (1996) förklarad mammorna i 

studien att skulden de kände kom inifrån medan känslan av skam grundade sig i 

omgivningens bemötande. I likhet med Tangneys et al., (1996) studie beskrev flera mammor i 

denna studie att de kände skuldkänslor och att det högg till i hjärtat då de läste artiklar i 

sociala medier om amning, känslor som alltså kom inifrån dem själva. Dessa skuldkänslor 

förvärrades även när de såg hur andra mammor klarade av att amma sina barn då de själva 

hade misslyckats med detta. Känslan av skam beskrev mammorna känna när de behövde möta 

omgivningens negativa kommentarer och skriverier i media samt då de ständigt behöva 
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förklara sig. I likhet med studien av Hvatum & Glavin (2017) beskrev mammorna en 

förminskande känsla som ledde till stress och press när det blev ifrågasatta och kände att de 

behövde rättfärdiga sitt beslut att ge ersättning, i vissa fall till den grad att de kände att de 

behövde ljuga då de ej ville berätta den verkliga anledningen.  

 

4.1.1 Sjukvårdens bemötande 

Sjukvårdens bemötande efter förlossningen visade sig spela stor roll för de nyförlösta 

kvinnorna. I denna studie påtalade flera kvinnor att just detta möte med sjukvårdspersonalen 

hade en stor inverkan på hur deras amning sedan har fungerat. Många upplevde att de bett om 

hjälp men inte fått stöd i den utsträckning som de önskade. Tidigare studier visar att detta är 

ett problem samt att många kvinnor kan uppleva sjukvårdens handlande vid den första 

amningen som kränkande och olämplig där sjukvårdspersonal handgripligen tar på dem och 

deras bröst. Dock visade resultatet i denna studie att alla mammor är olika och har olika 

behov. Flera informanter beskrev att de faktiskt velat ha och bett om mer praktisk hjälp men 

inte fått det (Mozingo et al., 2000; Cato et al., 2014).. Författarna till denna studie tror att 

detta lskulle kunna bero på att sjukvårdspersonal antar att alla kvinnor tycker att handgriplig 

hjälp är opassande. Detta kan skapa en osäkerhet bland sjukvårdspersonal kring hur de bör 

agera. Kanske kan problemet lösas genom att personalen ställer frågor till kvinnan och baserar 

sitt stöd och sina råd efter kvinnans svar. 

 

Många kvinnor beskrev att de hade negativa upplevelser från sjukvårdspersonalen på BB då 

det kändet som en stressig miljö, samtidigt som bemötandet från sjukvårdspersonal från BB 

på väg upplevdes som väldigt positivt. I likghet med en tidigare studie kan en anledning till 

att BB kändes som en stressfull plats kan bero på att kvinnorna befanns sig i en främmande 

miljö samtidigt som det infann sig i en ny och omvälvande situation. En annan anledning till 

att kvinnorna upplevde just denna period som stressfylld kan vara att de kände av klimatet på 

avdelningen och sjukvårdspersonalens tidspress. BB på väg däremot kom hem till dem, till 

deras egna trygga och bekväma hemmamiljö, efter ett par dagar då de hunnit landa i 

situationen med sin nya familjemedlem. Att mötet skedde i mammornas hem kan ha bidragit 

till ett mer behagligt och mindre stressande möte. En annan anledning till att 

sjukvårdspersonal från BB på väg upplevades som mindre stressfulla av mammorna kan bero 

på att de är den enda patienten som sjukvårdspersonalen behöver ta hand om och fokusera på 

under det besöket. Oavsett vilken vårdsinstans mammorna möter är det viktigt att de får ett 
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stöd och betryggande råd, då detta har visats sig leda till att kvinnor ammar sina barn längre 

och exklusivt i större utsträckning (Clark et al., 2017; McFadden et al., 2017). 

 

Många mammor i denna studie upplevde en stress inför att berätta för sjukvårdspersonalen att 

de inte ammade längre, men samtliga beskrev att de fått ett positivt bemötande när de har tagit 

sitt beslut. I efterhand uppskattade de det stöd de upplevde att sjukvården gav samt att det var 

till vården de kunde vända sig utan att bli dömda. Alla mammor i denna studie upplevde att de 

hade behövt förklara sitt beslut att sluta amma i likhet med Hvatums och Glavins (2017) 

studie. Studiens författare tycker att det är något positivt då sjukvården har ett ansvar att ge en 

individanpassad vård och kunna identifiera eventuella problem. Om mamman upplever ett 

amningsproblem som kan avhjälpas och vill ha hjälp med att kunna fortsätta amma är det av 

yttersta vikt att sjukvården vågar fråga.  

 

Alla mammor har rätt till att få evidensbaserad och individanpassad information av 

sjukvården så att de kan göra ett informerat val att amma eller inte amma (SFS, 2014:821) 

Sjukvården ansvarar för att ge information om amning och ersättning redan innan barnet är 

fött. Mammorna i denna studie uttryckte att de behöver stöd, men alla mammor behöver stöd 

på olika sätt, det vill säga individanpassat stöd. Det är viktigt att sjukvårdspersonal tidigt 

identifierar vad kvinnan vill, vad hennes preferenser är och hur hon önskar ge mat till sitt barn 

när barnet väl är fött. I likhet med en tidigare studie visar resultatet i denna studie att bristande 

information kan leda till att mammor ammar under kortare period samt ammar exklusivt i 

mindre utsträckning (Jiang, Li, Yang, Wen, Hunter, He & Qian, 2012). Mammorna i denna 

studie beskrev även att de upplevde en rädsla för att berätta för sjukvården att de inte ville 

amma längre. I likhet med tidigare forskning visar det att genom att ha en öppen attityd och 

bemötande samt genom att ge förberedande information om amning och om att amning kan 

vara en utmaning, men att det finns hjälp att få, kan kvinnornas upplevelse av stress och press 

under själva amningen minska. Även upplevelser av skuld och skam, i de fall som amningen 

inte fungerar tillfredsställande, kan minskas genom att kvinnorna är förberedda på vad 

amning kan innebära, genom att få tillfredsställande information från sjukvården (Spencer et 

al., 2015). Många kvinnor i studien upplevde att de var i behov av med amningsstöd än 

vården kunde erbjuda och de önskade att de hade fått mer information, redan på 

mödravårdscentralen, om amning, eventuella amningssvårigheter samt hur stort problem det 

kan bli när det inte fungerar som mamman hade tänkt sig. En rådande studie visar att kvinnor 
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som får tillräcklig information och stöd redan innan förlossningen är mer nöjda emotionellt 

och känner sig mer förberedda tack vare informationen (Ekström, Widström & Nissen, 2006). 

 

4.1.2 Upplevd stress och press 

Majoriteten av mammorna i studien ville amma sitt barn och upplevde ett tidigt 

amningsavslut som ett misslyckande då det hamnade i konflikt med deras egna viljor och 

värderingar.  Mammorna upplevde stress och press på grund av bemötande av omgivningen 

men inte på grund av sjukvårdspersonalens bemötande. En tidigare studie visar till skillnad 

från denna studie att mammor som valt att avluta amningen upplever stress och press både av 

sjukvårdspersonalens och av omgivande samhälle, medan mammorna i denna studie inte 

upplevde stress och press på grund av sjukvårdens bemötande (Thomson et al., 2014).  

 

Majoriteten av mammorna i denna studie var positivt inställda till amning under graviditeten 

och berättade att de läst på om amning och dess fördelar, så som att det skyddar mot 

infektioner och har hälsofrämjande effekter. Detta finns även beskrivet i en tidigare studie av 

Victoria et al. (2016). Studier visar att inställningen till amning och ambitionen att amma 

skiljer sig hos kvinnor (Alianmoghaddam et al., 2018; Brown, 2017). Enligt statistiska 

analyser har ett samband setts mellan kvinnors attityd till amning och deras familjesituation, 

sociodemografi och deras utbildningsgrad (Socialstyrelsen, 2014). Många mammor berättade 

även att kännedomen av amningens positiva effekter ökade pressen ytterligare då de visste om 

fördelarna med amning och ville göra det som var bäst för deras barn, men inte kunde 

tillgodose detta. Att känna förlust över sina egna kroppar och känna sig låsta när de ammade 

beskrev många mammor i studien som stressande. En del beskriver en press då de ständigt 

hade barnet intill sig vilket försvårade för dem att ta hand om sig själva. Detta finns även 

beskrivet i tidigare forskning då en del kvinnor anser att WHOs amningsrekommendationer 

inte tar hänsyn till kvinnan och hennes behov utan enbart tar hänsyn till barnets, vilket ökar 

stress och press hos dem (Alianmoghaddam et al., 2018; Hvatum & Glavin, 2017).  

 

4.1.3 Omgivningens bemötande 

Resultatet i denna studie visade att åsikter och kommentarer från omgivningen sätter press i 

en redan stressad situation. Mammorna upplevde att omgivningen synpunkter krävde att de 

behövde pratade om amningen. Då de själva såg amningen som ett misslyckande upplevde de 

dessa samtal som negativa vilket ökade känslorna av skam hos dem. I likhet med tidigare 

forskning visar studien att många kvinnor är rädda för att få dömande blickar och 

https://www-sciencedirect-com.ezproxy.its.uu.se/science/article/pii/S0882596317304906?_rdoc=1&_fmt=high&_origin=gateway&_docanchor=&md5=b8429449ccfc9c30159a5f9aeaa92ffb&ccp=y#!
https://www-sciencedirect-com.ezproxy.its.uu.se/science/article/pii/S0882596317304906?_rdoc=1&_fmt=high&_origin=gateway&_docanchor=&md5=b8429449ccfc9c30159a5f9aeaa92ffb&ccp=y#!
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kommentarer av andra i sin omgivning då de valt, på grund av olika skäl, att ge ersättning till 

sitt barn, vilket även finns beskrivet i Hvatum & Glavins studie (2017). Detta kan påverka 

kvinnor som redan har problem med amningen i större utsträckning samt leda till en ökad 

känsla av skuld och skam (Hvatum & Glavin, 2017). Studien visar att även de mammor som 

inte kände ett misslyckande över att sluta amma ändå upplevde att de ständigt behövde 

motivera sitt val att sluta amma, vilket bidrog negativa känslor av skuld och skam hos dem. 

 

Mammorna uttryckte även att de trodde att det hade varit lättare, och att fler hade förstått dem 

i deras beslut, om de hade haft mer fysiska och synliga besvär som omgivningen enklare kan 

ta till sig och förstå. I likhet med tidigare forskning upplevde majoriteten av studiens mammor 

att det var mer acceptabelt att ge ersättningen då de hade givit amningen ett försök först 

(Spencer et al., 2015). Den vanligaste frågan som samtliga mammor fick när det gav 

ersättning var om detta gjordes för att amningen inte hade fungerat, det vill säga ett antagande 

från omgivningen att de hade försökt amma men att det hade misslyckats.  

 

Partnern och den närmsta familjen upplevdes för alla kvinnor som mycket stöttande och 

förstående. De beskrev dock att ju längre ut från den närmsta familjekretsen kommentarerna 

kom från, desto mer negativa upplevdes dem.. I likhet med tidigare forskning har de personer 

som mammorna upplevt stöd och råd från varit deras egna mammor och sjukvårdspersonal. 

Speciellt som förstagångsmamma var det viktigt att kvinnorna inte möts av dömande åsikter 

av andra som ger synpunkter utefter vad de själva anser är rätt och fel. Det kvinnorna behöver 

är information, stöd och råd, från personer de själva väljer vilket överensstämde med en 

tidigare studie (Leahy Warren, 2005). Många kvinnor i studien beskrev, i likhet med studien 

av Hvatum & Glavin (2017), känslor av skam, det vill säga en känsla som kom från kvinnorna 

själva, främst när de fick ta emot kommentarer från omgivningen.  

4.1.4 Upplevelser av amningen 

Det framkommer, i likhet med tidigare forskning, att många kvinnor mådde både fysiskt och 

psykiskt dåligt under den period de ammade, främst i början av amningsperioden. Många 

beskrev att de var oförberedda på vad amningen innebar, att det var mycket svårare än vad de 

hade tänkt och föreställt sig. Det framkommer även att det är viktigt att sjukvården, inte 

enbart uppmanar till amning och att amma mer, utan lyssnar på kvinnorna och deras behov. 

Behovet av att få ett individuellt stöd vid matning av sitt barn är studiens övergripande tema 

då alla kvinnor i denna studie uttryckte detta behov. Många mammor i denna studie saknade 
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konkreta råd från sjukvården i deras situation och att de upplevde en ökad press då de 

uppmanades till att fortsätta med något som ej fungerade för dem. Även dessa resultat 

stämmer överens med tidigare forskning (Hvatum & Glavin, 2017; Spencer et al., 2015). 

Författarna till denna studie anser att genom att sjukvårdspersonal ger konkreta och 

individanpassade råd till mammor som vill fortsätta amma kan det leda till att 

amningsperioden förlängs samt att frekvensen av exklusiv amning ökar i Sverige.  

 

En del mammor beskrev hur de ville amma sitt barn men gav ersättning på grund av oro samt 

då de råd de fått inte fungerade tillfredsställande för dem. Men när de börjat med ersättning 

beskrev många att de upplevde nya problem, då barnet blev mindre intresserad av bröstet 

samt att mjölkproduktionen minskade och till slut upphörde trots att mammorna försökte 

amma. Detta finns även beskrivet i tidigare forskning (Kylberg et al., 2014). 

4.1.5 Känsla av acceptans 

Många mammor i denna studie beskrev att trots att det var ett svårt och jobbigt beslut att börja 

med ersättning så infann sig en känsla av lättnad när de väl hade accepterat att amningen inte 

fungerade och inte längre såg det som ett misslyckande. Tidigare forskning visar att många 

mammor upplever att de inte får tillräckligt med råd om alternativ till amning (Hvatum & 

Glavin, 2017; Spencer et al., 2015). Mammorna upplevde även till skillnad från tidigare 

forskning att de fick tillfredsställande råd om alternativ såsom ersättning. Efter att ha kämpat 

med amningen och upplevt en känsla av misslyckande, fick de råd som faktiskt fungerade och 

matningssituationen blev mindre ångestladdad. Detta tolkar författarna till denna studie som 

en bidragande faktor till den beskrivna lättnadskänslan hos mammorna. Att börja med 

ersättning avhjälpte även den tidigare känslan av ensamhet som mammorna beskrev att de 

upplevt under amningstiden. Forskning visar att kvinnor ofta kan sätta upp en fasad och 

försöker dölja de problem de upplever med amning, vilket kan öka känslan av ensamhet hos 

kvinnorna (Hvatum & Glavin, 2017). Författarna till denna studie anser att om en kvinna 

känner sig ensam i hennes situation bör sjukvårdspersonal ge individanpassade råd som kan 

involvera partner och den närmsta familjen, redan under amningen. På detta sätt kan mamman 

avlastas då hon inte behöver känna sig ensam i ansvaret för barnet.  

 

4.2 Metoddiskussion 

Författarna till denna studie valde att utföra forskningen med en kvalitativ metod. En 

kvalitativ studie är en intervjustudie där individers egna upplevelser beskrivs (Kristensson, 
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2017). Forskarna tog beslut allteftersom studien fortgick utefter hur resultatet utvecklade sig. 

Studiens syfte ändrades under projektet, vilket kan ses som något positivt, då detta betyder att 

forskarna tog hänsyn till verkligheten och informanternas åsikter (Polit & Beck, 2012).  

 

För att genomföra studien valdes ett bekvämlighetsurval. Detta är ett enkelt och effektivt 

urval, men en nackdel kan vara att urvalsförfarandet leder till en smalare grupp med mindre 

informationsbredd (Polit & Beck, 2012). Majoriteten av informanterna till denna studie var 

högutbildade och jobbade inom sjukvården. Detta kan ha påverkat resultatet då de hade en 

bred kunskap om ämnet och var insatta i rådande forskning vilket kan ses som en svaghet i 

studien. I resultatet framkom dock liknande upplevelser från informanterna oavsett om de 

jobbade inom sjukvården eller inte, vilket kan ses som en styrka. Ytterligare en styrka med 

denna studie är att informanterna bestod av både förstagångs- och omföderskor, vilket 

breddade erfarenheten inom forskningsgruppen då endast upplevelser från det senaste barnet 

togs med i resultatet. Ytterligare en styrka är att kvinnorna som intervjuades hade ett brett 

åldersspann och därmed olika livserfarenheter som kan påverka både uppfattningar och 

upplevelser. En svaghet är att intervjuerna blev kortare än förväntat. Mängden information 

som framkom blev dock tillfredsställande och kunde kopplas till studiens syfte. Det skedde ett 

deltagarbortfall vilket kan ses som en svaghet då ytterligare deltagare hade kunnat ge mer 

bredd i resultatet (Danielsson, 2017). En teoretisk mättnad uppnåddes då inga nya 

infallsvinklar eller upplevelser framkom i de sista intervjuerna. Detta kan ses både som en 

styrka och som en svaghet då mättnaden kan ha berott på både ett tillräckligt stort urval eller 

ett för smalt urval (Sandgren, 2017). 

 

Etiska överväganden har tagits hänsyn till. Allt material har avidentifierats och informanterna 

har varit helt anonyma. Både skriftigt och muntligt godkännande har inhämtats och 

informanterna har både i förväg samt i samband med intervjun informerats om att deltagandet 

är frivilligt och att de när som helts kunde avbryta detta (CODEX, 2017a; CODEX, 2017b).  

 

För att utvärdera om en kvalitativ studie har god kvalité bör den vara trovärdig. För att en 

studie ska vara trovärdig bör den uppfylla de tre begreppen pålitlighet, bekräftelsebarhet och 

överförbarhet (Mårtensson & Fridlund, 2017). 

 



 30 

4.2.1 Trovärdighet 

Då forskningens resultat till stor del stämmer överens med tidigare forskning framkommer det 

som rimligt. Detta, samt att författarna är bekanta med forskningsmiljön ökar trovärdigheten i 

studien. Författarna har även diskuterat deras tolkning av insamlade data med sin handledare 

för att säkerställ att studiens data är korrekt grundad (Mårtensson & Fridlund, 2017).  

 

I denna studie har författarna förklarat sin förförståelse och tidigare erfarenhet av ämnet samt 

hur dessa kan ha kommit att influera datainsamlingen och analysen av studiens data. 

Intervjuerna spelades in med modern ljudupptagning. Ljudupptagningen var av god kvalité 

vilket underlättade och säkerställde en korrekt transkribering. Författarna har utfört 

intervjuerna tillsammans där ena ställt frågorna medan den andra antecknat kroppsliga 

uttryck. Författarna har transkriberat hälften av intervjuerna var och därefter läst igenom 

samtliga transkriberingar oberoende av varandra (Mårtensson & Fridlund, 2017). Insamlad 

data är både konstant och stabil vilket ökar pålitligheten i studien (Polit & Beck, 2012).  

 

Författarna har utförligt beskrivit tillvägagångssättet för både metod- och analysprocessen. 

För att säkerställa att författarna ej övertolkat och färgat data har en handledare granskat och 

godkänt analys- och resultatbeskrivning (Mårtensson & Fridlund, 2017). Författarna har efter 

genomförd utbildning fått en grundligare kunskap om amning och bröstmjölkens fördelar, 

men även om både den stress och press som kvinnor kan uppleva i samband med detta. För att 

hålla sig neutrala och inte färga data, har författarna kontinuerligt diskuterat med varandra och 

tänkt på att bibehålla en objektiv attityd för att inte påverka informanterna under intervjuerna. 

Detta har gjorts för att stärka bekräftelsebarheten i studien. 

 

För att ett forskningsresultat ska kunna tyckas vara överförbart till andra grupper fordras att 

det är väl beskrivet samt uppfyller ovanstående begrepp. Resultatet i denna studie är grundligt 

redovisat och kan därefter bedömas av läsaren om de kan överföras på andra grupper i 

liknande kontext (Mårtensson & Fridlund, 2017). 

 

4.3 Kliniska implikationer 

Att beskriva mammors upplevelser av amning samt av sjukvårdens och omgivningens 

bemötande vid val av att inte amma eller att sluta amma i ett tidigt skede, kan belysa hur 

denna patientgrupp upplever bemötandet. Resultatet i studien kan leda till att 

sjukvårdspersonal får en bättre kunskap om vilka önskemål och behov mammor har gällande 
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stöttning av amnings och amningsråd. Detta kan i sin tur leda till en bättre vård vid 

amningssvårigheter, minskade skuld- och skamkänslor hos mammor som upplever 

amningssvårigheter samt att fler mammor ammar exklusivt längre. 

 

4.4 Slutsats  

Resultatet visade att många kvinnor upplevde brister i sjukvårdens bemötande under 

amningsperioden i de fall de upplevde amningsproblem. Vidare framkom att mammorna i 

studien var i behov av en mer individanpassad information för hur de skulle mata sitt barn. 

Det framkom även att det är viktigt att sjukvården vågar ställa frågan om hur den enskilda 

kvinnan önskar få hjälp, om mamman vill ha amningsråd eller mer praktisk hjälp samt om de 

behöver råd om ersättning. Många mammor trodde att sjukvården skulle skuldbelägga dem 

för deras beslut att inte amma sina barn, men resultatet visade att de upplevde sig fått ett bra 

bemötande efter detta beslut.  

 

Genom att tidigt få rätt stöd och hjälp av de vårdinstanser mammorna söker till, kan många 

problem som mammorna upplevt, indras eller helt undvikas. Att få rätt hjälp, adekvata råd 

och att få prata om sina problem, hade troligtvis kunnat minska deras känsla av skuld och 

skam som många mammor upplevde att de bar på under en lång tid.  Detta är ett verkligt 

problem som behövs lyssnas på och lyftas fram, och därmed krävs ytterligare studier i ämnet. 
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6. BILAGOR 
 

6.1 Bilaga 1 

Presentation av intervjuguide med stödord 

 

Institution för kvinnor och barn 

 

Intervjuguide med intervjufrågor 

• Berätta om din inställning till amning innan du fick barn. Hur kände du inför att amma? 

• Har du ammat ditt barn? - om ja, hur länge ammade du?  

 

• vad fick dig att sluta?  

• Om du ammade, hur mådde du under tiden? 

• När du berättade om ditt beslut att inte amma/sluta amma för sjukvårdspersonal, vad fick du 

för respons? - 

• Hade du velat amma/amma längre om det var möjligt? Om ja, vad hade du behövt för stöd 

från sjukvården?  

• Tror du att du hade ammat längre eller kortare om du fick ett annat bemötande/andra råd från 

sjukvården? Om ja, på vilket sätt? 

• Hur kände du inför valet att sluta amma? - Hur kändes det efteråt? Reaktioner från 

sjukvården? Fick du stöd och råd - på vilket sätt och vilka råd? 

• Fanns det något du saknade från sjukvården? 

• Hade sjukvården kunnat göra något för att du skulle kunna amma längre? Om ja, på vilket sätt  

• Har du något mer du vill tillägga?  
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6.2 Bilaga 2 

Presentation av informationsbrev 

 

Institution för kvinnor och barn 

 

Informationsbrev om studien ”Mammors upplevelser av bemötande av 

sjukvårdspersonal efter valet att inte amma sitt barn” 

 

Du tillfrågas härmed att delta i en studie om mammors upplevelser om bemötandet av 

sjukvårdspersonal efter valet att inte amma sitt barn. Deltagandet är helt frivilligt och kan 

avbrytas när som helst. Intervjun sker under ett tillfälle och beräknas ta ca 1 timme.  

 

Syftet med denna studie är att samla in mammors upplevelser av bemötandet av 

sjukvårdspersonal då de berättat för dem att de inte vill eller på grund av omständigheter valt 

att inte amma sitt barn tills barnet blivit sex månader. Studien berör ett ämne som kan 

uppfattas känsligt men studien syftar till att samla in erfarenheter och upplevelser och inga 

intervjusvar är fel.  

 

Intervjun kommer ske tillsammans med båda författarna och spelas in. En av författarna 

kommer även ta stödanteckningar under intervjuns gång. Allt material från intervjuerna 

behandlas konfidentiellt och med sekretess, vilket innebär att ingen annan än författarna till 

denna studie kommer ta del av din identitet och den kommer icke publiceras i studien. Då allt 

material kommer avidentifieras kommer ditt svar inte kunna kopplas till någon person.  

 

Kontakta oss gärna om du har några frågor. 

 

Chadia Elharbiti chadia.elharbiti.9890@student.uu.se 0762-38 45 20 Studerande vid Uppsala Universitet 

Sofie Engdahl sofie.engdahl.4496@student.uu.se 0701-70 50 52 Studerande vid Uppsala Universitet 

 

Eva-Lotta Funkquist eva-lotta.funkquistkbh.uu.se Huvudhandledare  

 

mailto:chadia.elharbiti.9890@student.uu.se
mailto:sofie.engdahl.4496@student.uu.se
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6.3 Bilaga 3 

Presentation av blankett av samtycke för deltagande i studie 

 

 

Institution för kvinnor och barn 

 

 

Samtycke till deltagande i studien ”Mammors upplevelser av bemötande av 

sjukvårdspersonal efter valet att inte amma sitt barn” 

 

 

Deltagandet i studien är frivilligt och kan när som helst avbrytas. Intervjun kommer spelas in 

och stödanteckningar kommer ske av författarna under intervjuns gång. Allt material 

behandlas med sekretess och kommer att avidentifieras. 

 

Härmed ger jag mitt samtycke att delta i intervjun för studien ”Mammors upplevelser av 

bemötande av sjukvårdspersonal efter valet att inte amma sitt barn”. 

 

 

 

 

Ort och datum:    

___________________________            

   

 

Namn:     Underskrift: 

__________________________    _____________________________ 

 

 

 


	Nyckelord:
	1. BAKGRUND
	1.1 Amningens historia
	1.2 Amningsfrämjande insatser

	1.4 World Health Organisations amningsrekommendationer World Health Organisation rekommenderar att mammor ammar under barnets första  levnadstimme och sedan exklusivt under barnets sex första levnadsmånader. De rekommenderar därefter delvis amning upp...
	1.5 Amningens fördelar
	1.6 Orsaker till amningsavslut

	Statistiken för amning ser varierande ut beroende på vart i världen kvinnorna bor. Forskare har sett att faktorer som utbildningsgrad, härkomst och moderns inkomst påverkar amningsfrekvensen (SOSF, i.d.).
	1.8 Samhälleliga aspekter
	1.9 Sjukvårdens ansvar
	1.10 Teoretisk utgångspunkt
	1.11 Problemformulering
	1.12 Syfte

	2. METOD
	2.1 Design

	2.2 Urval Författarna valde ett bekvämlighets- och snöbollsurval och elva personer tillfrågades om deltagande i studien då studien planerades innefatta 10 informanter och en planerades attanvändas till en testintervju. Två mammor valde att avbryta del...
	2.2.1 Inklusionskriterier
	2.2.2 Exklusionskriterier
	2.3 Datainsamlingsmetod
	2.4 Tillvägagångssätt
	2.5 Bearbetning och analys
	2.6 Författarnas förförståelse

	Då båda författarna har en yrkesbakgrund inom pediatrisk sjukvård fanns sedan innan en viss förförståelse inom ämnet. Detta på grund av att författarna dagligen träffar mammor med erfarenheter av amning och ersättning.
	2.7 Etiska överväganden

	Tabell 2: Översikt av subkategorier, kategorier och övergripande tema
	Det övergripande temat ” Behov av individuellt stöd vid matning av sitt barn” baserade sig på att alla mammor hade varierande upplevelser och behov. Mammorna uttryckte att de eftersökte individanpassade råd och stöd från sjukvårdspersonal för att unde...
	olika sjukvårdinstanser. Mammornas upplevelser av sjukvårdens bemötande gick från mycket positivt till negativt. Detta i bemärkelsen av att sjukvårdspersonal kunde vara väldigt stöttande i mammornas beslut av att sluta amma, till att de upplevt brist ...
	3.1.1 Råd från sjukvårdspersonal Mammorna berättade att de fick bra råd från sjukvårdspersonal vilket underlättade och stärkte dem i deras amningssituation. Ett flertal av mammorna beskrev hur de önskade mer information om hur svårt amning kan vara oc...
	3.1.2 Behov av hjälp, råd och stöd vid amning och ersättning Alla mammor uttryckte att de haft ett behov av råd och stöd av sjukvårdspersonalen gällande matning av sitt barn. Majoriteten av mammorna berättade om positiva upplevelser av främst BB på vä...
	”BB på väg stöttade mig och gav mig råd om intensivamning, hur jag skulle    lägga honom och vad jag kunde göra för att underlätta smärtan. Jag tycker    ändå att de gjorde vad de kunde för att hjälpa till.”        - Mamma 8
	De flesta mammorna upplevde negativt bemötande och bristande stöd av både BVC samt av BB. Alla mammor upplevde en brist av stöd på BB och förlossningsavdelningen. Fler av dessa mammor upplevde att detta berodde på tidsbrist hos sjukvårdspersonalen. De...
	En del mammor upplevde att sjukvårdspersonalen hade tid men ej gav dem det stöd som de efterfrågade. Därmed fick de inte en bra start på amningen. Det beskrevs under intervjuerna att flera kvinnor hade åsikter innan förlossningen om att de absolut int...
	”Barnmorskan på BB tittade bara. Jag ville att hon skulle hjälpa mig att lägga  honom rätt, men hon gjorde inget. Hon rörde varken mig eller honom, men jag vet inte om hon vågade.”       - Mamma 4
	3.1.3 Upplevt behov av att förklara och rättfärdiga sitt beslut att sluta amma Samtliga mammor i studien hade upplevt ett behov av att behöva förklara för sjukvårdspersonal varför de valt att sluta amma sitt barn. Men efter att mammorna hade förklarat...
	Det framkom att mammorna upplevde att de behövt rättfärdiga sina anledningar till att avsluta amningen för sjukvården. De upplevde att de behövde bevisa hur dåligt de mådde under amningen för att sjukvården skulle förstå dem.
	”BVC-sköterskan förstod mig efter ett tag, men jag var tvungen att förklara att    jag mådde psykiskt dåligt av att jag ammade. Jag tror hon hade förstått mig mer     om jag hade mer fysiska besvär. Hon gav mig stöd, men inte direkt utan efter att ...
	3.2 Upplevd stress och press

	Majoriteten av mammorna hade en positiv attityd till amning före förlossningen att tänkte att amning var det enda alternativet. De ville amma och var inställda på att göra det. När amningen sedan inte fungerade beskrev samtliga av dessa mammor att de ...
	3.2.1 Känsla av misslyckande

	Majoriteten av mammorna beskrev det som ett nederlag att inte kunna amma längre då det stred mot deras egen vilja. Ett flertal av dessa upplevde sig misslyckade som mammor då de inte kunnat leva upp till sina förväntningar. Många mammor beskrev att i ...
	”Jag kände verkligen att jag ville ge det bästa till mitt barn. Även om det inte är    något fel eller dåligt med att ge ersättning…//… men det var ett misslyckande.    Jag hade misslyckats.”        - Mamma 4
	” Man fick gå på en föräldrautbildning, då pratade man om amning och    fördelar med amning, hur bra det är att amma och så…//… Att sluta amma    kändes som ett misslyckande.”        - Mamma 4
	Det beskrevs i intervjuerna att bilden av att en bra mamma ska amma kommer från sociala medier och samhället. Trots att mammorna har känt sig trygga i sitt beslut att inte amma berättar de att skriverier i tidningar och sociala medier har fått dem att...
	”Känslan av att man måste amma kommer från samhället. Jag har aldrig velat     amma men man känner en press att amningen är det bästa för ens barn…//… Vi    lever i ett samhälle med mycket åsikter, vilket sätter onödig press på nyförlösta    mammor...
	Känslan av misslyckande kom inte enbart från samhället utan även från mammorna själva och deras egna föreställningar av hur det skulle vara när de fick barnet. Att sedan uppleva en icke fungerande amning samtidigt som de såg hur amningen fungerade för...
	” Jag kände att om jag inte ska amma kan jag lika gärna lämna tillbaka mitt    barn. Då var det inte på riktigt.”        - Mamma 6
	Det framkom att information om amningssvårigheter kunde minska upplevd stress och press hos de mammor som fick problem med amningen. Då mamman var inställd och mer förberedd på att amning kunde vara svårt, redan innan förlossningen, fanns det en störr...
	”För mig var det ganska lätt att ta beslutet…//.. och det har aldrig varit    någonting tufft att gå igenom utan mer bara ett beslut och sen var det bra.”        - Mamma 7
	3.2.2 Känsla av ensamhet Mammorna upplevde att de var ensamma i amningen och att de var det enda som kunde trösta och ta hand om barnet. Det uppkom att eftersom matningen var en av de saker som tog mest tid under barnets första levnadsmånader, kunde a...
	3.3 Omgivningens bemötande Mammorna i studien har upplevt olika bemötande från omgivningen då de valt att ge ersättning till sitt barn. Alla mammor upplevde att de fått mer eller mindre stöttning från den närmaste familjen. Stöd från kvinnans egen fam...
	3.3.1 Upplevt behov av att förklara och rättfärdiga sitt beslut att ge ersättning Samtliga mammor har upplevt ett behov av att behöva förklara för sin omgivning varför de valt att ge ersättning till sitt barn. De beskrev att trots att de har givit sin...
	”Jag kände att jag behövde förklara och försvara mig. Men jag tyckte inte att    någon annan hade med det att göra.”        - Mamma 2
	3.3.2 Råd och stöd från familj och vänner Alla mammor har fått stöd från sin partner i beslutet att ge ersättning. Majoriteten beskrev att de även fått stöttning av den närmsta familjen så som kvinnans föräldrar, svärföräldrar och syskon. De beskrev a...
	”Jag har inte behövt förklara mig för någon i familjen. Släkten och så har inte    lagt sig i, och det har varit jätteskönt.”        - Mamma 5 Ett fåtal mammor upplevde att de fått negativt bemötande och blivit ifrågasatta av familjemedlemmar, främs...
	3.4 Upplevelser av amning Upplevelsen av att amma varierade mellan studiens deltagare. Drygt hälften av mammorna beskrev att de hade besvär under amningen vilket var anledningen till ett amningsavslut. För resterande mammor fungerade amningen bra men ...
	3.4.1 Amningssvårigheter Många mammor beskrev att de upplevt fysiska besvär i samband med amning vilket var det som fick dem att börja med ersättning. Smärta, mastit och sår var de vanligaste orsakerna som angavs under intervjuerna. Ytterligare framko...
	”Jag hade stora sår på bröstvårtorna. Jag försökte verkligen men det gjorde för    ont. Och när han var så pigg på att äta ersättning så la vi ner amningen…//…    den smärtan jag går igenom nu, det är inte värt det.         - Mamma 8
	En del mammor upplevde även psykiska besvär i samband med amningen. Ett flertal beskrev att de upplevt ångest då att amningen inte fungerade tillfredsställande. De beskrev att de mådde dåligt på grund av amningen och att de inte kunde relatera till an...
	” Många säger att de mår bra och är harmoniska när de ammar. Men så mådde    inte jag. Jag hade ju inga fysiska besvär men jag mådde psykiskt dåligt.”        - Mamma 1
	En mamma beskrev även hur hon upplevde ångest i samband med utdrivningsfasen, det vill säga den dysforiska utdrivningsreflexen.    ”Jag fick jättemycket ångest i samband med amning men också vid själva    utdrivningsreflexen, så att jag mådde jättedål...
	3.4.2 Mående under amning Majoriteten av mammorna beskrev att de förväntade sig att amningen var något som bara skulle fungera efter förlossningen och att de skulle må bra av att amma. De beskrev dock att dessa förväntningar inte uppfylldes och att de...
	”Man är så fokuserad på förlossningen när man är gravid, hur den kommer    vara, det är det man förbereder sig på. Man tror ju bara att amningen kommer    sköta sig själv. Det var ingen som sa att det kunde vara så svårt, man fick en    chock.”    ...
	Det framkom att ett fåtal mammor aldrig känt en press över att amma eller över att ge sitt barn ersättning utan de var förberedda och inställda på att ge ersättning vilket de var nöjda och till freds med. De var övertygade om att, om mamman mådde bra ...
	3.5 Upplevd acceptans Samtliga mammor beskrev att de känt att tillvaron blev enklare när de väl börjat med ersättning och accepterat att amningen inte fungerar eller är det bästa alternativet för dem. Flera mammor kände en sorg över att behöva sluta m...
	3.5.1 Lättnadskänsla Att börja ge ersättning till sitt barn upplevdes som en lättnad av samtliga mammor. Majoriteten av mammorna beskrev att det till en början känt en sorg och till och med en känsla av misslyckande över att amningen inte fungerade ti...
	En del mammor beskrev hur de upplevde att amningen blev mindre stressande och därmed fungerade bättre när de kombinerade den med flaska. De upplevde att matningssituationen förbättrades och att de kunde njuta mera av det.    ”Både hon och jag mådde bä...
	En del mammor upplevde även att deras partner blir mer involverad och fick en starkare anknytning till barnet då de kunde ge ersättning.
	”Både jag och min sambo tyckte att det var positivt att vi kunde dela på    matningen. Det blir ju också en ganska intim stund för pappan när han kan ge    mat.”        - Mamma 7
	4. DISKUSSION Studiens resultat fick det övergripande temat ”Behov av individuellt stöd vid matning av sitt barn” då alla mammor uttryckte en önskan om detta. Det övergripande temat baserades på fem kategorier som reflekterade mammornas åsikter och kä...
	4.1 Resultatdiskussion

	Majoriteten av kvinnorna i denna studie kände skuld och skam då de beskrev att de kände både ångest och oro i samband med amningen och de beslut som de gjorde kring amningen. Varifrån dessa skuld- och skamkänslor kom ifrån är dock svårare att utröna. ...
	4.1.1 Sjukvårdens bemötande
	Sjukvårdens bemötande efter förlossningen visade sig spela stor roll för de nyförlösta kvinnorna. I denna studie påtalade flera kvinnor att just detta möte med sjukvårdspersonalen hade en stor inverkan på hur deras amning sedan har fungerat. Många upp...
	Många kvinnor beskrev att de hade negativa upplevelser från sjukvårdspersonalen på BB då det kändet som en stressig miljö, samtidigt som bemötandet från sjukvårdspersonal från BB på väg upplevdes som väldigt positivt. I likghet med en tidigare studie...
	Många mammor i denna studie upplevde en stress inför att berätta för sjukvårdspersonalen att de inte ammade längre, men samtliga beskrev att de fått ett positivt bemötande när de har tagit sitt beslut. I efterhand uppskattade de det stöd de upplevde a...
	Alla mammor har rätt till att få evidensbaserad och individanpassad information av sjukvården så att de kan göra ett informerat val att amma eller inte amma (SFS, 2014:821)
	Sjukvården ansvarar för att ge information om amning och ersättning redan innan barnet är fött. Mammorna i denna studie uttryckte att de behöver stöd, men alla mammor behöver stöd på olika sätt, det vill säga individanpassat stöd. Det är viktigt att s...
	4.1.2 Upplevd stress och press Majoriteten av mammorna i studien ville amma sitt barn och upplevde ett tidigt amningsavslut som ett misslyckande då det hamnade i konflikt med deras egna viljor och värderingar.  Mammorna upplevde stress och press på gr...
	Majoriteten av mammorna i denna studie var positivt inställda till amning under graviditeten och berättade att de läst på om amning och dess fördelar, så som att det skyddar mot infektioner och har hälsofrämjande effekter. Detta finns även beskrivet i...
	4.1.3 Omgivningens bemötande
	Resultatet i denna studie visade att åsikter och kommentarer från omgivningen sätter press i en redan stressad situation. Mammorna upplevde att omgivningen synpunkter krävde att de behövde pratade om amningen. Då de själva såg amningen som ett misslyc...
	Mammorna uttryckte även att de trodde att det hade varit lättare, och att fler hade förstått dem i deras beslut, om de hade haft mer fysiska och synliga besvär som omgivningen enklare kan ta till sig och förstå. I likhet med tidigare forskning upplev...
	Partnern och den närmsta familjen upplevdes för alla kvinnor som mycket stöttande och förstående. De beskrev dock att ju längre ut från den närmsta familjekretsen kommentarerna kom från, desto mer negativa upplevdes dem.. I likhet med tidigare forskni...
	4.1.4 Upplevelser av amningen
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	4.3 Kliniska implikationer

	4.4 Slutsats  Resultatet visade att många kvinnor upplevde brister i sjukvårdens bemötande under amningsperioden i de fall de upplevde amningsproblem. Vidare framkom att mammorna i studien var i behov av en mer individanpassad information för hur de s...
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