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Sammanfattning 

  

Syfte: Syftet med denna studie var att beskriva pappor/partners kunskaper och känslor 

gällande amning samt hur de resonerar kring jämställdhet och delaktighet när det gäller 

amning. Metod: En kvalitativ studie där nio halvstrukturerade intervjuer genomfördes. 

Insamlad data analyserades med en fenomenologisk analysmetod utformad av Giorgi. 

Resultat: Tre huvudteman utkristalliserades under analysprocessen; Varje huvudtema byggde 

på ett antal centrala teman. Under huvudtemat Vilja att barnet ska ammas/få bröstmjölk  

beskrevs, med hjälp av centrala teman, informanternas vilja att deras barn skulle ammas 

och/eller få bröstmjölk samt vad denna vilja grundade sig på. Vidare beskrevs under 

huvudtemat Amningens inverkan på pappor/medmammor, med hjälp av centrala teman, hur 

amningen påverkat informanterna känslomässigt på olika sätt. Under huvudtemat Anpassning 

och acceptans beskrevs, med hjälp av centrala teman, hur informanterna accepterade 

amningens känslomässiga inverkan på dem och/eller anpassade sig efter detta. Slutsats: 

Informanterna hade en vilja att deras barn skulle ammas/få bröstmjölk. Amningen påverkade 

informanterna känslomässigt på olika sätt och denna inverkan hanterade informanterna genom 

anpassning och/eller acceptans och uttryckte en fortsatt vilja att deras barn skulle ammas/få 

bröstmjölk. 

 

Sökord: amning, pappor, partners, stöd, känslor, kunskap, delaktighet, jämställdhet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

Objective: The aim of this study was to describe fathers’/partners’ knowledge and feelings 

regarding breastfeeding and to describe how they reason about equality and taking part of the 

breastfeeding. Method: A qualitative study of nine semi-structured interviews was conducted. 

Collected data was analyzed using a phenomenological analysis method designed by Giorgi. 

Results: Three main themes emerged during the process of analyzing. Each main theme was 

based on a number of key themes. Within the main theme Wanting the Child to be 

Breastfed/Get Breast Milk the informants’ wish that their babies would be breastfed and/or 

receive breast milk and what this desire was based upon was described through the key 

themes. The main theme, the Effect of Breast Feeding on the Fathers/Co-mothers, described 

how breastfeeding affected the informants emotionally in different ways. In the main theme 

Adaptation and Acceptance the key themes helped describing how the informants accepted 

the emotional impact that breastfeeding had upon them and/or adapted to it.  Conclusion: The 

informants had a desire that their children should be breastfed/have breast milk. Breastfeeding 

affected informants emotionally in different ways. Informants handled this impact by adapting 

and/or with acceptance and expressed a continued desire that their children would be 

breastfed/get breast milk. 

 

Keywords: breastfeeding, fathers, partners, support, emotions, knowledge, involvement, 

equality   
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1. Bakgrund  
1.1. Amningens hälsorelaterade fördelar   

Amning har både korttidsverkande och långtidsverkande fördelar för barn och mödrars hälsa 

(Leon-Cava, Lutter, Ross & Martin, 2002). När det gäller mödrars hälsa visar forskning 

exempelvis att risken att drabbas av bröstcancer (Beral, Bull, Doll, Peto & Reeves, 2002) och 

äggstockscancer (Danforth et al., 2007) minskar. Även risken att utveckla hypertoni minskar 

vid amning (Stuebe et al., 2011).   

När det gäller hälsorelaterade fördelar för barn visar forskning exempelvis att amning minskar 

risken för högt systoliskt blodtryck (Martin, Gunnell & Smith, 2004), fetma (Burke et al., 

2005) samt mag- tarminfektioner och atopiska eksem (Kramer et al., 2001). Ur ett 

internationellt perspektiv är amning viktigt för att förbättra barns chanser till överlevnad. 

Exklusiv amning de första sex månaderna kan förhindra en stor del av dödsfallen hos barn 

under fem år, framförallt när det gäller dödsfall i akuta luftvägsinfektioner och diarréer som är 

en av de främsta orsakerna till att barn dör i världen (UNICEF, 2012a). Amning ger dock inte 

enbart näring utan också närhet, trygghet och bra förutsättningar för barnet 

utvecklingsmässigt och psykosocialt (Gartner et al., 2005).  Andra fördelar med 

amning/bröstmjölk är att den är lättillgänglig, praktisk och billig (WHO, 2012).  

Mot bakgrund av bland annat ovan nämnda forskning rekommenderar World Health 

Organization (WHO) enbart amning upp till sex månaders ålder. Efter sex månaders ålder 

rekommenderas delvis amning, kompletterad med annan lämplig föda, upp till två års ålder 

(WHO, 2012). Flera internationellt erkända organisationer som exempelvis United Nations 

Children's Fund (UNICEF, 2012b) och American Academy of Pediatrics (AAP, 2012) ställer 

sig bakom WHO:s rekommendationer.  I Sverige har Livsmedelsverket, Socialdepartementet, 

Expertgruppen för pediatrisk nutrition och Socialstyreslen gjort ett gemensamt 

ställningstagande som bygger på WHO:s rekommendationer det vill säga: enbart amning upp 

till sex månaders ålder följt av bröstmjölk som en del av kosten upp till ett års ålder eller 

längre (Livsmedelsverket, 2011).   

1.2. Amningen minskar i Sverige 

Amningsfrekvensen i Sverige är relativt hög ur ett internationellt perspektiv. I 

utvecklingsländerna är det trots framsteg under de senaste åren bara 38 % av barn under sex 

månader som ammas helt (Unicef, 2008). I Sverige ammades 97 % av barn födda 2009 helt 

eller delvis vid en veckas ålder. Nästan 65 % ammades enbart eller delvis vid sex månaders 

ålder, 35 % ammades enbart eller delvis vid nio månaders ålder och 16 % ammades enbart 

eller delvis vid 12 månaders ålder (Socialstyrelsen, 2011). Sedan 2004 minskar amningen i 

Sverige. Minskningen kan delvis förklaras genom en definitionsförändring av enbart ammade 

barn som gjordes 2004 för att anpassas till WHO:s definition. Men sannolikt pågår även en 

reell minskning av amningen (Socialstyrelsen, 2011; Kylberg, Westlund & Zwedberg, 2009). 

Många kvinnor som från början velat amma och haft motivation avbryter amningen relaterat 

till att de inte tycker att det fungerar (Svensson, 2008).  
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Orsaker till att kvinnor slutade amma tidigare än de önskat sig var i en studie av Odem, 

Ruoewi, Schanlon, Perrine och Grummer-Strawn (2013) sjukdom hos barn eller mamma eller 

amningsproblem såsom såriga bröstvårtor, smärtsam amning, för mycket eller för lite mjölk, 

samt oro för att barnet inte skulle gå upp i vikt.  

Historiskt sett har amningsfrekvensen påverkats av samhälleliga faktorer såsom 

institutionaliseringen av förlossningar (1930-talet), skiftande BB-rutiner, varierande 

amningsstöd, rekommendationer utifrån kunskapsläge samt vårdrutiner kring till exempel 

separation av mor och barn (Svensson & Nordgren, 2002). Många av dessa faktorer har varit 

sammanlänkade med vilka inställningar till amning som varit rådande (Svensson, 2008).  

Genom stiftandet av lagar har även staten kunnat påverka amningen i Sverige gynnsamt. Den 

svenska föräldraförsäkringen som 1974 ersatte den tidigare moderskapsförsäkringen gav 

anställda föräldrar rätt till sex månaders föräldraledighet med en ersättning av upp till 90 % av 

inkomsten (Statistiska centralbyrån, 2007). Föräldraledighetslagen som i sin nuvarande form 

kom 1995 (SFS, 1995:584) ger föräldrar rätt att vara lediga från anställning i sammanlagt 480 

dagar per barn.  Lagen innehåller även en bestämmelse som ger kvinnor rätt att amma på 

arbetstid (ibid.). Denna lag kan ha ökat möjligheten för kvinnor att amma sitt barn. 

1.3. Mammors upplevelser av amning 

Enligt en avhandling av Zwedberg (2010) upplevde kvinnorna amningen som en 

inträdesbiljett till det ultimata moderskapet och många ville amma. När amningen inte 

fungerade som de förväntat sig förändrades deras självbild, de upplevde känslor av 

otillräcklighet och några genomgick en krisreaktion. Kvinnornas upplevelser var samman-

länkade med normer kring amning och bilden av ”en god mor” (ibid.). En studie av Lööf, 

Foldevi och Rudebeck (2013) visade att beslutet att amma var intuitivt hos kvinnor före 

förlossningen. De hade en tro och övertygelse om att det var naturligt att amma, att amningen 

var en instinkt.  Men det framkom även att kvinnor kunde känna en plikt att amma och att en 

del mammor upplevde att det kändes jobbigt ur ett jämställdhetsperspektiv att vara den som 

var hemma och ammade. Amningen kunde ge upphov till känslor av ofrihet då mamman var 

så bunden till sitt barn samt aldrig visste när brösten kunde börja läcka. Samtidigt skapade 

amningen även en känsla av stolthet, glädje, meningsfullhet och närvaro i livet, den kunde ge 

upphov till stärkt självkänsla och stärkt kvinnlig identitet (ibid.). 

1.4. Pappors/Partners växande delaktighet 

En gradvis förändring mot en mer vårdande fadersroll kan ses under 1900-talets senare hälft 

(Hwang, 2000). 1974 ersatte föräldraförsäkringen den tidigare moderskapsförsäkringen vilket 

gav män samma rätt till ersättning för vård av barn som kvinnor (Statistiska centralbyrån, 

2007). Sedan dess ökar de dagar pappor ersätts för vård av barn (Statistiska centralbyrån, 

2012). Flera studier har studerat effekten av pappors ökade närvaro inom mödravård och 

förlossning. Till exempel har det visat sig att övergången till pappa underlättats om mannen 

varit engagerad tidigt i graviditeten (Draper, 2002). Det har även visat sig att en positiv 

förlossningsupplevelse hos pappan leder till en positiv start på föräldraskapet, (Hwang, 2000). 

Vidare har mäns närvaro vid förlossningen visat sig vara betydelsefullt för kvinnan (Yim, 

2000). 
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Forskning visar att pappor/partners utgör en av de mest betydelsefulla faktorerna för 

amningsutfallet. Pappor/partners har inverkan på själva beslutet att barnet ska ammas 

(Bromberg Bar-Yam & Darby, 1997; Sarah & Kong, 2003). De har även en betydande 

stödjande roll enligt ammande kvinnor (Bromberg Bar-Yam & Darby, 1997; Tohotoa et al., 

2009). Stödet från pappor/partners inverkar på hur länge kvinnor ammar (Bromberg Bar-Yam 

& Darby, 1997). Vidare utgör brist på stöd från pappan/partnern en faktor som ökar risken för 

uppfödning med bröstmjölksersättning (ibid.).   

Den samhälleliga debatten om jämställdhet är sammanlänkad med olika inställningar till 

amning (Svensson & Nordgren, 2002). Exempelvis används jämställdhet som ett argument för 

flaskmatning. Detta vill många som arbetar professionellt med amning motverka, exempelvis 

ordföranden för amningshjälpen i Stockholm, redaktören för tidningen Amningsnytt (Kauppi, 

2012; Olanders, 2012) och författaren Mats Berggren. Berggren har arbetat med föräldrastöd 

för män i 15 år, initierat pappagruppsprojekt, startat pappaskolor internationellt och anlitas 

som föredragshållare för vårdpersonal (Berggren, 2011). Som en av många orsaker till att 

amningen minskar i Sverige ser Berggren motvilligt hur pappor/partners i sin iver att vara 

jämställda ibland vill avlasta mamman genom att flaskmata. Detta kan bidra till flaskmatning 

på bekostnad av amning. Berggren efterfrågar fler möjligheter för pappor/partners att få 

kunskap om amning och ser pappor/partners som en outnyttjad resurs när det gäller att hitta 

nycklar till att fler mammor ammar mer (ibid.). Forskning stödjer Berggrens ståndpunkt om 

att mer kunskap gynnar amning (Laanterä, Ekström & Pietilä, 2010). Pappor/Partners som har 

mycket kunskaper om amning är mindre benägna att se amning som ett hinder för 

jämställdhet (ibid.). Forskning visar även att pappor/partners vill vara involverade och känna 

delaktighet i ställningstaganden som rör barnets nutrition (Laanterä, Ekström & Pietilä, 2010; 

Tohotoa et al., 2009) samt att de önskar mer kunskap om amning (Tohotoa et al., 2009).   

2. Problemformulering 

Amning har hälsorelaterade fördelar för mamma och barn som kan gå förlorade då amningen 

minskar i Sverige. Tidigare forskning visar att pappor/partners utgör en betydelsefull faktor 

för amningsutfallet, framförallt deras kunskaper. Forskning visar dock att pappor/partners 

önskar mer kunskap om amning men få studier finns om vilka kunskaper de besitter. Den 

samhälleliga debatten om jämställdhet är sammanlänkad med olika inställningar till amning. 

Få studier berör hur pappor/partners resonerar kring jämställdhet och delaktighet när det 

gäller amning samt vilken känslomässig inställning de har till amning. För att vårdpersonal 

ska kunna bidra till att pappor och partners får ökade kunskaper om amning och kunna bidra 

till att fler mammor ammar längre behövs mer sådan kunskap. Denna studie undersökte därför 

pappors/partners kunskaper och känslor när det gäller amning samt hur de resonerar kring 

jämställdhet och delaktighet när det gäller amning.  

3. Syfte 

Syftet med denna studie var att beskriva pappor/partners kunskaper och känslor gällande 

amning samt hur de resonerade kring jämställdhet och delaktighet när det gällde amning. 
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4. Frågeställningar 

-Vilka kunskaper har pappor/partners om amning? 

-Vilka känslor har pappor/partners gällande amning? 

-Hur resonerar pappor/partners kring jämställdhet när det gäller amning? 

-Hur resonerar pappor/partners kring delaktighet när det gäller amning? 

5. Metod  

5.1. Definition av valda begrepp 

5.1.1. Pappa, Partner, Medmamma 

I denna studie avser begreppet pappa män som har barn och som definierar sig som pappa till 

sitt/sina barn.  

Begreppet partner användes under rekryteringen utan att definierades vidare. Detta för att inte 

exkludera personer i samkönade relationer eller familjekonstellationer med fler än två 

föräldrar, män som kvinnor. I studien inkluderades sedan, förutom pappor, två kvinnor som 

levde i samkönade relationer och definierade sig som mammor åt de barn deras fruar fött. 

Dessa kvinnor benämndes då som medmammor. Begreppet medmamma avser alltså i denna 

studie kvinnor som lever i en samkönad relation och definierar sig som mamma till sitt barn 

som de inte fött själva. 

5.1.2. Kunskaper, Känslor, Jämställdhet och Delaktighet 

Författarna avstod medvetet från att definiera dessa begrepp med avsikten att låta 

informanterna tolka begreppen utifrån sin egen förståelse och definition.  

5.2. Design 

Detta är en intervjustudie med kvalitativ ansats. Studien har en deskriptiv design inspirerad av 

fenomenologin. Fenomenologin är en filosofi men även en kvalitativ forskningsansats som 

syftar till att beskriva och förstå verkligheten så som den upplevs av människan själv (Giorgi, 

1997). Fenomenologin har utvecklats i två riktningar, den deskriptiva och den tolkande. 

Giorgis metod grundar sig på den deskriptiva formen där han utgår från; reduktion, 

beskrivning och sökande efter essensen. Under reduktionen ska forskaren, när fenomenet 

studeras, lägga egna förkunskaper, erfarenheter och värderingar åt sidan. Vid beskrivningen 

ska fenomenet skildras så som det uppenbarar sig. Under sökandet efter essens, ska kärnan 

synliggöras, det vill säga det faktiska fenomenet (Giorgi, 1997). Giorgis analysmetod beskrivs 

utförligare under rubriken dataanalys. 

5.3. Urval 

Sju pappor och två medmammor inkluderades i studien. Antal intervjupersoner bestämdes av 

när studien uppnått mättnad vilket skedde efter nio intervjuer. Inklusionskriterier var att vara 

pappa/partner och ha barn som var ett år eller yngre vid tidpunkten för förfrågan om 

deltagande i studien. Att barnets ålder inte översteg ett år bedömdes öka sannolikheten för 

föräldrarna att minnas hela amningsperioden klart. Pappor/partners rekryterades genom att en 

förfrågan om deltagande sattes upp på fem förskolor och två öppna förskolor i Stockholms 

söderförort strax innan sommaren. Tillstånd från förskolornas föreståndare/ägare om att sätta 

upp en förfrågan om deltagande i studien erhölls liksom tillstånd att besöka de öppna 
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förskolornas sångstunder. Förfrågan innehöll information om studiens inklusionskriterier, 

syfte, upplägg, omfattning samt kontaktuppgifter till studiens författare (se bilaga 1). 

De pappor/medmammor som hörde av sig erbjöds mer information samt tid för intervju. En 

pappa som anmälde sitt intresse exkluderades senare då det visade sig att han var bosatt på 

annan ort och inte kunde genomföra en intervju i Stockholm. Deltagandet i studien var 

frivilligt och byggde på att pappor/medmammor självmant svarade på förfrågan om 

deltagande.  

För att nå såväl förstagångsföräldrar som flerbarnsföräldrar sattes en skriftlig förfrågan (se 

bilaga 1) upp på såväl förskola som öppen förskola. Detta på grund av att förstagångsföräldrar 

inte har barn på förskola om de är ett år eller yngre. Vid vardera två tillfällen, det vill säga 

totalt fyra tillfällen, besöktes de öppna förskolornas sångstunder. Det informerades då kort om 

studien samt var informationsblad med kontaktuppgifter stod att finna. Detta gjordes i slutet 

av sommaren på grund av att ingen ännu anmält intresse för att delta och kort därefter hörde 

första intervjupersonen av sig. 

En övervägande majoritet av de pappor/medmammor som sedan deltog i studien var 

högskoleutbildade, bosatta i ett område med hög socioekonomisk standard och föräldralediga 

vid tillfället för intervjun. Fem av informanterna var förstagångsföräldrar och fyra av dem 

hade två barn eller fler. 

5.4. Datainsamlingmetod 

Intervju användes som metod då det som skulle studeras, det vill säga kunskaper, känslor och 

resonemang, kan vara komplexa och svåra att fånga utan ett mänskligt samspel (Kvale, 2009). 

I enlighet med Kvale (1997) anser författarna att intervjun är ett unikt och kraftfullt sätt att 

fånga mänskliga erfarenheter och utveckla beskrivande kunskaper.  

Halvstrukturerade intervjuer användes då de skapar öppenhet för oväntad data och djupare 

förståelse för individers upplevelser (Kvale, 1997). Detta innebar att intervjuarna utgick från 

en intervjuguide som innehöll förslag till relevanta frågor. Sedan gjordes avsteg gällande 

frågornas form och ordningsföljd för att kunna följa upp svar/berättelser och följa 

intervjupersonernas spontana berättande. Se intervjuguide (bilaga 2). 

5.5. Tillvägagångssätt 

En pilotintervju genomfördes av författarna gemensamt. Ena parten skötte intervjun och den 

andra förde anteckningar. Pilotstudien gjordes dels för att möjliggöra eventuella korrigeringar 

av intervjufrågor efter att de testats i praktiken och dels för att minska intervjuareffekten inför 

kommande intervjuer. Det vill säga som en strävan efter att intervjuerna skulle bli så 

likvärdigt genomförda som möjligt relaterat till att det var två intervjuare. Intentionen var att 

göra pilotstudien med första informant som anmälde intresse. Från att förfrågan sattes upp 

dröjde det dock tre månader tills första informanten anmälde intresse i slutet av sommaren. 

Under denna tid genomfördes därför pilotintervjun med en bekant till den ena författaren 

varför pilotintervjun inte inkluderades i studien. Pilotstudien medförde inga förändringar i 

intervjuguiden. Däremot skapade den möjlighet för diskussion och därmed samstämmighet 

kring hur de kommande intervjuerna skulle genomföras.  
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Intervjuerna genomfördes av respektive författare enskilt. Intervjun inleddes med att 

informanten informerades om studiens forskningsetiska principer (se rubrik: Forskningsetiska 

överväganden) och att informanten gav sitt muntliga samtycke. Sedan tillfrågades 

informanten om sin ålder, antal barn, ålder på barn, arbete samt civilstatus vilket fick en 

isbrytande effekt. Intervjun registrerades sedan via ljudinspelning vilken kompletterades med 

anteckningar som omfattade icke verbal kommunikation. Intervjuerna genomfördes i 

intervjupersonens hem, på café, på bibliotek eller i park beroende på intervjupersonens 

önskemål. 

I slutet av varje intervju uppmuntrades informanterna att berätta för andra pappor/partners om 

studien och be dem höra av sig vid intresse. Detta, i kombination med besöken på de öppna 

förskolornas sångstunder, förklarar varför fler informanter anmälde intresse kort tid efter att 

de första två-tre intervjuerna genomförts. Författarna upplevde att majoriteten av deltagarna 

som hörde av sig hade fått vetskap om studien via bekanta, som i sin tur kommit i kontakt 

med förfrågan på någon förskola eller öppen förskola. Hur informanterna kommit i kontakt 

med förfrågan var däremot inget som efterfrågades under intervjun varför antal inte kan 

anges. 

5.6. Dataanalys  

I denna studie användes Giorgis (1997) analysmetod som, enligt författarnas tolkning, 

omfattar fyra steg från det att data är insamlad. 

Första steget: innebar att inspelat material transkriberades i sin helhet av respektive 

intervjuare. Den kommunikation som skedde mellan pappor/medmammor och deras barn i de 

fall barnen var med transkriberades inte. Transkriberat material lästes igenom av författarna 

gemensamt. Författarna beskrev sina personliga upplevelser av intervjuerna för varandra samt 

delgav minnesanteckningar som beskrev ickeverbal kommunikation. Sedan lästes materialet 

upprepade gånger enskilt för ytterligare bekantskap med rådata. Sammantaget gav detta 

arbetssätt en känsla av helhet, vilket är centralt ur ett holistiskt, fenomenologiskt perspektiv 

(Giorgi, 1997). Därefter diskuterades materialet ytterligare gemensamt och kartlades genom 

att upprepningar och längre, för syftet icke relevanta, utsvävningar togs bort.  

Andra steget: innebar att data bröts ner i mindre delar genom att de uttalanden som rörde 

syftet med studien ströks under. På så sätt fastställdes, vad Giorgi (1997) benämner, naturliga 

meningsenheter som ännu bestod av informanternas vardagliga språk. Detta gjordes av 

författarna enskilt följt av gemensam jämförelse och diskussion angående fastställandet av de 

naturliga meningsenheterna.  

Tredje steget: innebar att de fastställda naturliga meningsenheterna undersöktes och beskrevs 

så att det ämnesdiciplinära värdet av varje enhet blev explicit uttryckt (Giorgi, 1997). Det 

innebar att informanternas vardagliga språk ”översattes” till ett mer ämnesdiciplinärt språk  

och skrevs ner på post-it-lappar för att få överblick över materialet. De organiserades sedan 

utifrån samstämmighet och innehåll vilket resulterade i 12 centrala teman. Detta arbete 

gjordes växelvis enskilt/gemensamt och processen gav upphov till kontinuerliga diskussioner 

författarna emellan. Oftast var författarna eniga men när olika uppfattningar uppstod följde en 

klargörande diskussion där studiens syfte och rådata fungerade som ledstjärna. Varje 
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informant tilldelades en slumpmässigt vald färg som användes till texten på post-it-lapparna. 

Detta för att kunna härleda de olika meningsenheterna till respektive informants rådata och 

säkerställa att meningsenhetens innebörd inte förskjutits från sin ursprungliga betydelse.   

Fjärde steget: Parallellt med att enheterna organiserades i 12 centrala teman utkristalliserades 

en struktur med tre huvudteman bestående av vardera tre, fyra, respektive fem centrala teman. 

Dessa tre huvudteman upplevdes av författarna som essensen i så väl den transkriberade 

rådatan som författarnas övergripande känsla från samtliga intervjuer. De tre huvudtemana 

återfanns som tre hörnstenar i alla informanternas utsagor medan de 12 centrala temana 

utgjorde variationer inom varje huvudtema. Slutligen knöts resultatet samman i en 

beskrivande utsaga. Enligt Giorgio är det viktiga med strukturen inte enbart dess delar utan 

hur de interagerar med varandra (1997). Eftersom de tre huvudteman som framkom i denna 

studie interagerade med varandra valde författarna att komplettera resultatredovisningen med 

en figur som illustrerade just detta. Citat användes för att skapa möjlighet för läsaren att 

bedöma rimligheten i de tolkningar som gjorts.  

6. Forskningsetiska överväganden 

Studien utgick från forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning (Vetenskapsrådet, 1990) och dess fyra huvudkrav. Intervjupersonerna informerades 

om studiens syfte och upplägg (informationskravet), frivillig medverkan och rätt att när som 

helst avbryta (samtyckeskravet) och att uppgifterna enbart skulle komma att användas för 

forskningsändamål (nyttjandekravet). Intervjupersonerna garanterades i största möjliga 

utsträckning konfidentialitet genom att namn och eventuella identifierande drag förändras vid 

redovisning av intervjuerna (konfidentialitetskravet). För att undvika igenkänning mellan 

intervjupersoner inom en verksamhet eftersträvades rekrytering av intervjupersoner från de 

olika verksamheterna. Rekryteringen av intervjupersoner skedde i Stockholms söderförort 

nära författarna bostadsområde. Intervjupersoner som var bekanta med någon av författarna 

intervjuades inte av denna. Amning kan vara ett laddat ämne. Dels kan det upplevas som 

privat/intimt och dels förknippas det med starka normer och värderingar i samhället. Därför 

betonades särskilt, i det inledande samtalet vid intervjun, att det inte fanns någon intention att 

värdera det som berättades. 
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7. Resultat 

Under analysprocessen utkristalliserades tre huvudteman vilka var:  

-Vilja att barnet ska ammas/få bröstmjölk 
-Amningens inverkan på pappor/medmammor 

-Anpassning och acceptans                    

Dessa finns illustrerade i figur 1.  

 

Huvudteman 

  

Figur 1: Illustration av de huvudteman som framkommit i studien samt hur de olika temana 

interagerar med varandra. 

 

Huvudtemana bör inte förstås som isolerade enheter utan som delar av en helhet vars delar 

bygger vidare på och återkopplar till varandra. Varje huvudtema består av ett antal centrala 

teman (se illustration, figur 2).  
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Huvudteman med respektive centrala teman 

 
Figur 2: Illustration av de huvudteman som framkommit i studien samt de centrala teman som 

skapar respektive huvudtema. 

Medan huvudtemana utgör hörnstenar som återfinns i samtliga informanters resonemang, 

beskriver de centrala temana variationerna inom varje huvudtema. Tillsammans utgör alltså 

dessa huvudteman tre hörnstenar i vad författarna valt att kalla ett cirkulärt resonemang som 

förs av informanterna. 

Huvudtemat Vilja att barnet ska ammas/få bröstmjölk beskriver känslor och kunskaper som 

ligger till grund för informanternas vilja att deras barn ska ammas och/eller få bröstmjölk. 

Nästa huvudtema, Amningens inverkan på pappor/partners, beskriver hur amning påverkar 

informanterna känslomässigt på olika sätt. Nästa huvudtema, Anpassning och acceptans, 

beskriver hur informanterna genom anpassning och acceptans av den känslomässiga påverkan 

amning har på dem fortsätter till huvudtemat Vilja att barnet ska ammas/få bröstmjölk. På 

detta sätt bygger huvudtemana vidare på varandra och skapar ett cirkulärt resonemang som 

varken har början eller slut.  
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Nedan följer en mer detaljerad redovisning av varje huvudtema som framkommit samt dess 

centrala teman. 

7.1. Vilja att barnet ska ammas/få bröstmjölk 

Inom detta huvudtema beskrivs, med hjälp av centrala teman, informanternas vilja att deras 

barn ska ammas och/eller få bröstmjölk. Denna inställning utgörs dels av spontana, positiva 

känslor kring amning (rubrik 7.1.1.), dels av en intuitiv/oreflekterad känsla att amning är 

något naturligt (rubrik 7.1.2.) och dels av kunskaper om amningens hälsorelaterade fördelar 

för barn och mamma (rubrik 7.1.3.). 

7.1.1. Amning är fint i det stora hela 

Gemensamt för informanterna var att amning, när den fungerar, associerades med spontana, 

positiva känslor såsom exempelvis lugn och avslappning, närhet och värme, tröst och 

trygghet. Många använde också uttryck som häftigt, vackert, mysigt, fint och uttryckte 

fascination för amning som fenomen. 

”det är helt fantastiskt att man kan föda ett litet barn… mata ett barn med bara sina bröst…med amning i ganska 

lång tid…jag tycker det är helt fantastiskt…känslan runt det är ju…ah…nej det är bara så fint” (Maria ) 

7.1.2. ”En naturlig del av att få barn” 

Informanternas svar inleddes inte sällan med att de ”inte tänkt på” eller ”inte riktigt 

reflekterat” kring det som frågades efter. Detta i kombination med att ingen av informanterna 

relaterade till att det förekommit något beslut kring om barnet skulle ammas eller inte kan 

enligt författarna innebär att amning upplevs som en så självklar och naturlig del av att få barn 

att det inte kräver något beslut eller funderande.  

”Sen så har jag väl aldrig liksom tyckt att liksom att amning är så konstigt…jag har nog aldrig reflekterat över 

det annat än att det är en del av att få barn som kvinna” (Erik) 

Många av informanterna beskrev amning som något naturnära. De använde ord som ”väldigt 

grundläggande”, ”biologiskt bestämt” och uttryckte att det gör människan till en del av 

kretsloppet.   

”det känns väldigt såhär nära naturen på nåt sätt…eh…och att det är såhär…korna och marsvinen och amen 

såhär vi gör alla på samma sätt…det gör oss till en del av kretsloppet på nåt sätt” (Oscar) 

7.1.3. Fördelar med amning och bröstmjölk 

Då informanterna tillfrågades om vad de visste om amning började många berätta om de 

hälsorelaterade fördelar som finns för barnet och den ammande mamman. Framförallt togs 

bröstmjölkens skyddande egenskaper upp och det gjordes kopplingar till antikroppar eller 

barnets immunförsvar. Informanterna nämnde fördelar med bröstmjölkens sammansättning 

exempelvis att det är en ”komplett måltid” som ”innehåller allt” med ”perfekt temperatur” 

vars mängd och sammansättning ”anpassar sig efter barnet”. Övriga hälsorelaterade fördelar 

som framkom under intervjuerna var exempelvis: amningens antikonceptiska egenskaper, 

amningens effekt på livmodern postpartum, amningens relation till hormoner, amningens 

motverkan av obstipation hos barnet samt hur amning kan underlätta anknytning.   
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Informanterna tog också upp amningens praktiska fördelar. De menade att amning/bröstmjölk 

är något som alltid finns tillgängligt, är gratis, smidigt och enkelt när det funkar. 

 

7.2. Amningens inverkan på pappor/medmammor 

Inom detta huvudtema beskrivs, med hjälp av centrala teman, hur amningen påverkat 

informanterna känslomässigt på olika sätt. Dels hur de berörts känslomässigt av huruvida 

amningen fungerade eller inte (rubrik 7.2.1.), dels hur deras relation till barnet påverkats 

(rubrik 7.2.2.), dels hur deras parrelation påverkats (rubrik 7.2.3.) och dels hur samhällets syn 

på amning påverkat dem (rubrik 7.2.4.). Denna inverkan på pappor och medmammor kan med 

andra ord härledas till tre nivåer; individnivå, familjenivå samt samhälle lig nivå.   

7.2.1.  Att välsignas eller att hamna i helvetet  

Informanter använde starka känsloyttringar och beskrev på olika sätt hur de engagerats 

känslomässigt relaterat till huruvida de upplevt att amningen fungerat eller inte. Exempelvis 

beskrev de att det fanns en oro innan förlossningen och under nyföddhetsperioden för att 

amningen inte skulle fungera och/eller hopp om att den skulle fungera. En del hade genom 

vänner, syskon eller tidigare barn erfarenheter av icke fungerande amning. Känslor 

förknippade med icke fungerande amning beskrevs med ord som att det blev en ”kamp” eller 

en ”chock” att det inte fungerade. Några informanter använde uttrycket ”ett helvete” för att 

beskriva hur det kändes när amningen inte fungerande. Starka känsloyttringar uttrycktes även 

när informanterna beskrev hur det kändes när amningen fungerade. Dessa känslor beskrevs av 

olika informanter som att man blivit ”jävligt glad”, ”lättad”, en känsla av ”lyx”, ”trygghet”, 

”tacksamhet” och att ha blivit ”välsignad”. 

7.2.2. Att hamna i periferin – mamman, barnet och den heliga amningen   

Många informanter beskrev att amning skapat ett nära band mellan den ammande mamman 

och barnet. Bandet mellan mamma och barn beskrevs med uttryck som exempelvis ”intimt”, 

”heligt och rituellt”, ”mellan de två” och ”mamman, barnet och den heliga anden” medans de 

själva ”figurerar i bakgrunden”.  

”det blir nästan lite heligt tror jag…för mamman och barnet att knyta an till varandra…så det blir liksom inget… 

liksom inget tillfälle att…ja man kan inte va där liksom i den situationen…man kan va runt omkring och iaktta” 

(Erik)  

En informant beskrev bandet som ”en jättefin connection som är svår att få till som partner”, 

en annan som ”nåt jag är lite utanför”.  Några informanter drog paralleller mellan amning och 

att deras anknytning till barnet blivit fördröjd. En pappa som uttryckte att amningen fördröjt 

hans anknytning beskrev även hur det kändes att hamna lite utanför när det gällde hans 

relation till barnet:  

”man kan ju bli avundsjuk ibland…sådär…inte så mycket utifrån att fan varför måste jag diska hela tiden…det 

spelar väl ingen roll utan mer liksom att tänk…och kunna få ha den där halvtimmen eller vad det kan vara…och  

ligga på sängen och bara mysa…så är det” (Martin) 

Samtidigt kunde informanterna uttrycka att bandet mellan den ammande mamman och barnet 

kändes vackert och positivt: 



12 
 

”sen så ser jag ju närheten mellan mamma och bebis och sådär…vilken fin grej det är och jag ser på min fru hur 

glad hon blir av att kunna amma” (Micke) 

En informant vars barn flaskmatats sedan en månads ålder upplevde att han hela tiden känt sig 

lika nära sitt barn som barnets mamma och relaterade det till flaskmatningen. Han menade att 

en fungerande amning lätt förflyttade partnern ut i periferin i förhållande till barnet: 

”då springer man runt och städar som pappa istället…då får man ju inte va med sitt barn” (Olle)    

Flera informanter hade provat på flaskmatning vid enstaka tillfällen. Som företeelse ansågs 

flaskmatning som ett krångligt alternativ till amningen och som ett sämre alternativ för barnet. 

Själva upplevelsen av att flaskmata beskrevs dock som positiv. Flaskmatningen var för vissa 

ett sätt att komma närmare sitt barn. Det kunde handla om känslan av att på egen hand kunna 

tillfredsställa barnets behov och få trösta och precis som den ammande mamman kunna vara 

barnets ”botten” som en pappa uttryckte det. En annan pappa uttryckte det såhär:   

”man får känna som man…att man får liksom tillfredsställa det här totala skriket som bara handlar om hunger 

och så kan man fixa det med en flaska också och det är ju det som mamman känner hela tiden” (Micke)  

Amningen sågs av några som något som premierade relationen mellan den ammande 

mamman och barnet. En pappa uttryckte det som att det var ”makt liksom att ha bröstet” för 

den ammande mamman i föräldraskapet. En annan konstaterade att hans betydelse för barnet 

inte var lika stor som mammans i nuläget: 

”nu jobbar jag ju…och det går ju bra…han får ju mat och växer ändå” (Henrik) 

Några informanter underströk att de trots sin roll i periferin aldrig känt sig utanför och att de 

såg amningen som något de gjorde tillsammans. Dessa känslor var ibland uppblandade med 

någon form av avundsjuka eller nyfikenhet inför känslan att amma.  

”det ser väldigt, väldigt mysigt ut […] utanför det är man ju verkligen men jag har inte känt mig 

utanför…avundsjuk….svårt….nä men det har jag inte heller gjort…alltså verkligen inte med några negativa 

känslor utan mer…med ömhet” (Maria) 

7.2.3. Obalans i parrelationen 

Många intervjupersoner uttryckte att amningen skapat obalans i parrelationen. Bland annat 

handlade denna obalans om svårigheten att leva ett jämställt liv under amningsperioden. En 

pappa beskrev amningen som en ”kil i det som man skulle kunna vara ett jämställt 

förhållande”. En annan sa ”det blir ju jävligt könskonstituerande med barn liksom” och 

syftade på att amningen skapade en uppdelning i klassiska könsroller. Exempelvis beskrev 

han hur han, från att ha levt ett jämställt liv, fick rollen som familjeförsörjare och till exempel 

bilförare då mamman ofta kände sig trött och snurrig och fokuserade på barnets behov.  Han 

betonade vikten av att prata om rollerna i relationen för att inte hamna i vad han kallade 1800-

tals könsroller. Några informanter beskrev att den amningsrelaterade rollfördelningen kunde 

skapa konflikter av större eller mindre karaktär. 

”Vi har haft faktiskt några ganska rejäla bråk om det […] och hon blir såhär…besviken för att inte jag är riktigt 

närvarande då…men va fan vem ska dra in pengar…ja du vet såhär riktiga klysh-bråk liksom…så man måste ju 

jobba med det liksom också alltså… man kan ju inte bara helt låta det såhär… aha hon vill amma och sen 

så…och det känns bra och sen så låter vi det bara liksom bara tuffa på”  (Mattias)    
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”det är viktigt att man pratar igenom det…för det blir irritationsproblem tillslut” (Eva) 

Informanterna upplevde också en obalans i att den ammande mamman drog ett tungt lass då 

amningen tärde på kroppen, ledde till sömnbrist och försvårade för mammorna att göra saker 

på egen hand. Vissa informanter uttryckte frustration över att inte kunna dela detta ansvar och 

”ta bördan” trots att de gärna ville. Parallellt uttrycktes beundran och fascination över hur den 

ammande mamman orkade.  

Många av informanterna beskrev att de hamnat i eller intagit en roll där de fixade det 

praktiska runt omkring för att amningen och vardagen skulle fungera. Exempel på vad 

intervjupersonerna själva kallade den rollen var: ”markserviceroll”, ”serviceinstitution”, ”den 

tysta betjänten” eller en roll som innebar ”att stötta”. 

”jag gjorde ju allt annat…hon satt ju där och jag gjorde resten […] jag lagade mat så att det fanns att  bara värma 

och handlade och diskade och städade och ja…” (Maria) 

”det man hamnar i blir ju liksom markservicerollen lite mer och se till att det här faktiskt funkar” (Martin )  

”sen så är det ju problemet att det gör ju oss…jag vet inte ojämnlika det känns  så konstigt att säga så men…eller 

ojämställda kanske man ska säga…men ja vi har ju lite olika förutsättningar att ta hand om ett barn asså jag  kan 

ju inte göra vårt barn liksom glatt om hon är skitförbannad och det gör ju att…eh…det gör ju att jag fixar a llt 

annat...”. (Mattias) 

En känsla av att inte vara helt nöjd med markservicerollen fanns hos en del informanter. Det 

kunde handla om att det kändes ”trist att vara mannen som bara springer” eller som en annan 

informant uttryckte det ”sorgligt att inte kunna dela” då de hamnade i en situation där den ena 

parten ammade och den andra skötte vardagssysslor. Några uttryckte känslor av avundsjuka 

och orättvisa relaterat till att vara hänvisad till markservicerollen.  

För andra men delvis samma informanter kunde markservicerollen kännas bra och 

tillfredställande att hamna i. Till exempel kunde den skapa känslor av delaktighet och 

generera känslan av att informanterna var med och tog familjeansvar.   

”Ja men det är ju jätteviktigt att få göra det och underlätta liksom allting det är jätteskönt verkligen” (Maria). 

7.2.4. Amning - ett normativt ämne som engagerar 

En del informanter upplevde att det fanns en stark samhällelig förväntan på kvinnor att amma 

och att lyckas med amningen. Detta upplevdes som något normativt som kunde vara svårt att 

förhålla sig till. Informanterna talade om ”krav”, ” latent press” och drog paralleller mellan 

icke-fungerande amning och känslor av ”skuld”.  Några hänvisade dessa känslor till att ha 

uppstått i mötet med vården/barnmorskor. 

”vi kände att…men det här måste ju vi få välja…om det är viktigt för oss eller inte…men vi fick lite sådär…om 

ni inte ammar då kommer det…förstår ni inte vad ni gör med ert barn...[…] och så var det en liten chock att det 

var så otroligt viktigt för sjukhuset att vi kom igång med det där”  (Micke) 

Denna informant använde ordet ”talibanvarning” för att beskriva den upplevda pressen från 

barnmorskor men kunde parallellt känna tacksamhet över att ha blivit informerad om hur 

viktig amning är. En annan informant uttryckte att det kändes skönt att de haft en barnmorska 

som hade ett avspänt förhållningssätt till amning. Några informanter upplevde att amning 
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skildrades ensidigt av vården, som något positivt och självklart fungerande, medan problem 

kring amning kunde upplevas ”tabubelagda” att prata om. Informanter uttryckte också att 

amning kunde kännas svår eller omöjlig att ifrågasätta. Några upplevde att de normativa 

kraven runt amning var problematiska och provocerandes av ”amning till varje pris”.   

”jag kan förstå att det är väldigt viktigt ur barnets synpunkt och hela den delen…samtidigt kan jag ibland känna 

att det där går för långt…att det skapar en massa krav och liksom problem…kan jag tänka mig…och att man 

ibland kanske borde fråga sig vad som är viktigast…att barnet ammar eller har en fungerande mamma” (Martin) 

Vidare upplevde informanterna amning som något ”jävligt känsligt”, ”värdeladdat”, 

”kontroversiellt”, ”komplext” och ”intressant”. Författarna upplevde att amning engagerade 

och berörde informanterna, inte bara som en personlig erfarenhet, utan också som ett ämne i 

en samhällsdebatt de tog del av. Under intervjun relaterade intervjupersonerna till amning 

som tema i exempelvis tv- och radioprogram, pappaböcker och olika 

amningskurser/föräldragrupper, inte sällan ur ett ifrågasättande eller normkritiskt perspektiv, 

men också som kunskapskälla. Några informanter menade att det finns många myter kring 

amning och när de pratade om fördelar med amning lade de ibland till kommentarer som 

”sägs det ju” eller ”om man nu ska tro det som sägs”.   

 

7.3. Anpassning och acceptans 

Inom detta huvudtema beskrivs, med hjälp av de centrala temana, hur informanterna 

accepterar amningens känslomässiga inverkan på dem och/eller anpassar sig efter detta.  

Acceptansen och anpassningen skedde dels genom att informanterna kände en tillit till att 

deras roll som icke-ammande förälder var naturlig, könsbestämd och/eller oundviklig (rubrik 

7.3.1.). Dels skedde acceptansen och anpassningen genom att de hittade andra vägar till 

känsla av delaktighet än genom att amma (rubrik 7.3.2.) och dels skedde den genom att de 

kände tillit till att den fördröjda anknytningen skulle gå att ta igen (rubrik 7.3.3.). 

Informanternas acceptans och anpassning skedde även genom att prioritera amning framför 

jämställdet och/eller omvärdera begreppets innebörd (rubrik 7.3.4.) samt genom att åsidosätta 

sina egna behov och känslor till förmån för barnets och mammans (rubrik 7.3.5.).  

7.3.1. ”Män kan inte amma” 

En del pappor uttalade konstateranden under intervjuerna som gällde att de i egenskap av män 

inte kan amma, att det är fysiologiskt omöjligt. Deras förhållningssätt till att vara den som inte 

kunde amma kännetecknades av tillit till en könsbestämd och naturlig uppdelning som 

upplevdes som naturlig, biologisk och oundviklig. Tankar kring ammande män och 

amningslösbröst framkom visserligen under intervjuerna men då som en medial förekomst 

och inte som något de sett som ett alternativ för dem själva. Eftersom det naturliga var att 

kvinnan ammade, blev den egna rollen i periferin också naturlig och/eller åtminstone en roll 

man accepterade. 

”det här kan vi inte göra nånting åt…liksom det här är…det här är bara att acceptera” (Oscar) 

”just amningen är ju liksom….ja…män kan inte amma” (Erik) 
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”en väldigt kvinnlig sak…att det är kvinnokroppen som är gjord för det här och kanske inte manskroppen” 

(Oscar) 

Informanter som levde i samkönade relationer hade diskuterat sam-amning men även hos 

dessa informanter upplevdes det som mer naturligt att mamman som burit barnet även var den 

som ammade det.  Däremot upplevdes möjligheten som positiv.    

”jag har aldrig haft någon längtan efter att amma…tanken är nog automatiskt så att…om man föder barnet så 

ammar man också […] men jag förstår till fullo om man vill amma fast man inte burit barnet…det tycker 

jag…absolut…prova det!” (Eva)   

7.3.2. Andra vägar till känsla av delaktighet  

Som icke-ammande föräldrar beskrev informanterna hur de funnit andra vägar till 

delaktighetskänsla och tid med barnet.  

En del informanter kände delaktighet genom att vara aktiva i sysslor som berörde själva 

amningssituationen. Det kunde exempelvis handla om att se till så att den ammande mamman 

satt bra, drack tillräckligt, fick hämtat de saker hon behövde under amningen eller påmindes 

om amningstips. Det kunde även handla om att föra logg-bok över amningarna eller rent 

praktiskt hjälpa till med handmjölkning eller att forma bröstet när den ammande mamman 

tyckte det var svårt. För en del var det betydelsefullt att få göra detta och det framkom att 

några aktivt försökt hitta sätt att delta på när det gällde amningen.  

”Jag skaffade mig delaktighet då genom att vi skrev upp hur många gånger han och hur länge han ammade så på 

så sätt så skaffade jag mig delaktighet…och fick känna att även jag hade en del i den här amningen” (Eva) 

Andra upplevde inget behov av att delta i amningssituationen och anpassade sig genom att 

vara aktiva i andra sysslor runt barnet. 

”jag tror inte att just det har varit så himla viktigt för mig…jag har varit delaktig på många andra sätt liksom […] 

alltså i att ta hand om Vilgot förutom amningen…men just att mata honom kan jag inte…men jag kan trösta 

honom jag kan natta honom jag kan byta blöja jag liksom laga mat…allt annat kan jag” (Henrik)  

Samma informant verkade också acceptera nuläget genom att tänka på den delaktighet han 

skulle få efter avslutad amningsperiod: 

”jag kan lite se fram emot det där att jag ska kunna ge honom mat…att han ska kunna va med mig…att han inte 

ska va så himla knuten till sin mamma…eh…det kan jag se lite fram emot” (Henrik) 

Som tidigare beskrivits under rubriken ”Obalans i parrelationen” kunde markservicerollen 

skapa känslor av missnöje. Det framkom att en del informanter haft som aktiv strategi att 

arbeta med sig själva på olika sätt för att slippa känslor av missnöje och istället uppnå känsla 

av delaktighet genom att inta markservicerollen. En informant beskrev hur han klarade detta 

tack vare att han förberetts inför den rollen av vänner. Samma informant beskrev att han på så 

sätt valde delaktighetskänslan för att slippa bli bitter eller känna sig osedd och betydelselös. 

”Alltså en del av…lilla egot…liksom sa fan har jag både lagat mat och handlat och diskat liksom idag 

igen…men såhär jag vill ju ändå vara…jag jobbar ju på att vara den…shit va fint liksom att jag kan få ge det här 

till henne liksom…hon bara får ligga och mor…liksom hitta sig själv i det här och vår dotter mår jävligt bra av 

det liksom” (Mattias) 
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”jag valde ändå och gå in i liksom att känna mig delaktig” (Mattias) 

7.3.3. Tillit till att fördröjd anknytning kan tas igen  

Som tidigare beskrivits upplevde några informanter att amningen fördröjt deras anknytning 

till barnet (se rubrik 7.2.2.). Informanterna förhöll sig till detta genom att känna tillit till att 

den förlorade anknytningen kunde tas igen senare. De kände även tillit till att detta var en 

naturlig del av föräldraskapet för den icke-ammande parten. En informant uttryckte att det så 

småningom kommer att finnas andra saker som bara han kan göra för barnet som då inte 

mamman kan, precis som det under amningsperioden finns något som bara mamman kan 

göra. Tilliten till att kunna ta igen den fördröjda anknytningen och till situationen som naturlig 

kunde också uttryckas så här:   

”hela den första tiden är ju lite ensam så...säkert…den är nog lite knepig för…säkert väldigt knepig för 

mig…och säkert knepig för andra män också…att…men det…samtidigt är man rätt medveten om att det är så 

och så på nåt sätt vet man att den där tiden kommer man att få ta igen” (Erik)  

”jag räknade kallt med att jag får samma band med honom som Nina får men det tar lite längre tid förstås” (Eva) 

7.3.4. Inte motarbeta amning i jämställdhetens namn 

Som tidigare beskrivit skapade amningen, enligt en del informanter, ojämställdhet i 

parrelationen samt obalans i föräldrarnas relation till barnet (se 7.2.2. och 7.2.3.). Detta 

förhöll sig informanterna till på olika sätt. Dels fanns det de informanter som accepterade den 

nya situationen genom att konstatera att amning, det vill säga barnets behov, var viktigare än 

en helt jämställd relation och föredrog att inte fundera så mycket på det. 

”Jag har nog inte tänkt så mycket på jämställdhet alltså i förhållande till amning för jag tycker inte riktigt att det 

är intressant eller speciellt relevant…i det sammanhanget […]”  (Erik) 

Dels fanns det de informanter som poängterade att både jämställdhet och amning var viktigt. 

Dessa informanter anpassade sig genom att försöka hitta strategier för att leva jämställt även 

om amningen försvårade det för dem.  

”vi har ju inrättat någonstans…eller försökt ändå att påverka så att vi ska ha en dräglig tillvaro och kunna vara 

hemma båda två och dela så mycket som vi kan på sysslorna” (Martin) 

Ytterligare ett sätt att hantera eller anpassa sig till den obalans amningen skapade i 

rollfördelningen var att ifrågasätta begreppet jämställdhet och omvärdera innebörden så att 

jämställdhet och amning gick att kombinera.  

”[…] vi pratar ganska mycket om det…vad som är jämställdhet […] det är ju lätt att dra det till att jämställdhet 

är lika med att man gör samma saker och det känns lite platt”  (Mattias) 

Gemensamt för informanterna var att ingen ville offra amningen i jämställdhetens namn.  

Ingen fråga ställdes till informanterna om ersättning eller flaskmatning. Det ämnet drog 

informanterna själva paralleller till då frågan om hur de resonerade kring jämställdhet och 

delaktighet ställdes. Flera informanter uttryckte nyfikenhet kring hur det skulle ha känts om 

de inte ammat barnet utan istället delat matansvaret helt med hjälp av flaska. Nyfikenheten 

och funderingarna var dock inget de utvecklade till att vilja göra verklighet av.  
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7.3.5. Egna känslor och behov åsidosätts 

När informanter uttryckte egna behov eller känslor som bara handlade om dem själva eller 

som inte var till fördel för amningen, hade de en tendens att släta över eller förminska 

betydelsen av vad de sagt. Författarna identifierade ett motstånd hos informanter till att 

uttrycka eller hitta ord för de känslor som inte ansågs viktiga i jämförelse med amningen.  

”[…]det är en…äh…jag ska inte säga uppförsbacke men…nä det är inte en uppförsbacke heller […] (Erik) 

Tydligast var tendensen att egoist-förklara sina egna känslor eller hänvisa dem till att tillhöra 

deras ”sämsta sidor” eller ”ohärligare delar”. Exempelvis:  

 ”av egoistiska skäl så vill man ju kunna ge sitt barn mat och ta hand om sitt barn” (Henrik) 

”ens absolut sämsta sidor kan ju känna så här…fan det är orättvist eller du vet…eller ens mest trötta jag kan  

reagera på det sättet” (Oscar) 

Några pappor uttryckte att anknytningen nog var viktigare för den ammande mamman än för 

pappan i det tidiga stadiet. Informanter uttryckte även att barnets och kvinnans behov var 

viktigare för dem än deras egna känslor och behov. Det som var bäst för kvinnan och barnet 

var även bäst för honom. 

En informant, vars barn flaskmatats sedan en månads ålder, upplevde att han tack vara det 

känt sig närmare sitt barn än vad han trodde att han skulle gjort om barnet ammats längre, 

vilket han uppskattade och uttryckte glädje över. Han upplevde också att flaskmatningen 

möjliggjort att föräldrarna kunnat dela lika på ansvaret för matandet vilket han också såg 

fördelar med.  Även denna informant uttryckte senare under intervjun att han, om de fick ett 

barn till, skulle prioritera att barnet ammades. Detta med hänvisning till barnets bästa. 

”[…] skulle vi få ett barn till så tror jag…från min synvinkel så tror jag att vi skulle försöka amma då liksom”  

(Olle)  

8. Diskussion 

8.1. Resultatdiskussion 

Pappor/medmammor i denna studie förde enligt författarna ett cirkulärt resonemang, utan 

början eller slut, där tre huvudteman utgjorde de gemensamma hörnstenarna i resonemanget.  

Dessa huvudteman, som i sin tur skapades av ett antal centrala teman, var: Vilja att barnet ska 

ammas/få bröstmjölk, Amningens inverkan på pappor/medmammor samt Anpassning och 

acceptans. Informanterna hade alltså en vilja att deras barn skulle ammas/få bröstmjölk. 

Amningen inverkade på dem känslomässigt på olika sätt men detta anpassade de sig till 

och/eller accepterade och fortsatte uttrycka vilja att barnet skulle ammas/få bröstmjölk. 

 

De huvudteman och centrala teman som framkom i denna studie namngavs inte efter syftet 

och frågeställningarnas fyra huvudbegrepp kunskaper, känslor, jämställdhet och delaktighet. 

Avsaknaden av en sådan uppdelning, eller direkt, språklig koppling, innebär att läsaren inte 

får någon explicit uttryckt distinktion mellan vad som exempelvis är en informants kunskaper 

och vad som är hans/hennes känslor i resultatredovisningen.  
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Författarna valde dock medvetet att inte namnge temana efter studiens huvudbegrepp. Ur 

informanternas beskrivningar av sin syn på delaktighet, jämställdhet samt kunskaper om och 

känslor kring amning utkristalliserades en essens, ett cirkulärt resonemang, där de fyra 

huvudbegreppens innebörder (enligt informanternas egna, unika definitioner) interagerade 

med varandra i ett komplext samspel. Denna essens bedömdes betydelsefull att redovisa utan 

att dela upp eller kategorisera in dess delar under de fyra huvudbegreppen varför resultatet 

redovisas i sin nuvarande form.   

Pappornas/medmammornas vilja att deras barn skulle ammas/få bröstmjölk var relaterad till 

deras kunskaper om amningens hälsorelaterade fördelar. Det stämmer väl överens med 

tidigare forskning som visar att kunskaper hos pappor gynnar amning (Flacking, Dykes & 

Ewald, 2010). Forskning visar även att hög socioekonomisk status och föräldraledighet hos 

pappor gynnar amning (ibid.). En övervägande majoritet av de pappor/medmammor som 

deltog i den här studien var just högskoleutbildade, bosatta i ett område med hög 

socioekonomisk standard och föräldralediga vid tillfället för intervjun. Om studien utförts i ett 

område med andra förhållanden hade alltså resultatet kunnat se annorlunda ut. 

Tidigare forskning visar vidare att pappor/partners som har mycket kunskaper om amning är 

mindre benägna att se amning som ett hinder för jämställdhet (Laanterä, Ekström & Pietilä, 

2010). Pappor/medmammor i denna studie såg, i enlighet med tidigare forskning, inte heller 

amning som ett hinder för jämställdhet vilket alltså skulle kunna förklaras med att de, som 

tidigare nämnts, hade kunskaper om amningens fördelar. Däremot beskrev flera 

pappor/medmammor jämställdhet som en svårighet relaterad till amning. Svårigheten bestod 

bland annat i att amningen kunde skapa obalans i familjen i vissa avseenden. Denna obalans 

var ett centralt ämne under flera av intervjuerna och togs ofta upp av 

papporna/medmammorna innan frågan om jämställdhet och delaktighet ställdes. Även 

mammor har i tidigare forskning beskrivit att amningen kan kännas jobbig ur ett 

jämställdhetsperspektiv och skapa känslor av ofrihet eller att vara bunden till hemmet och sitt 

barn (Lööf, Foldevi och Rudebeck, 2013). Den association som finns mellan amning och 

jämställdhet/ojämställdhet i samhällsdebatten återfanns alltså även hos pappor/medmammor i 

denna studie. Vidare tog pappor/medmammor själva upp flaskmatning och/eller 

bröstmjölkersättning när de tillfrågades om hur de resonerade kring jämställdhet och 

delaktighet när det gäller amning. Papporna/medmammorna i denna studie hade även en 

association mellan jämställdhet och bröstmjölksersättning och/eller flaskmatning vilket 

tydliggjordes av att flera själva tog upp det när det frågades om hur de resonerade kring 

jämställdhet och amning. De uttryckte ingen vilja att ersätta amning med 

bröstmjölksersättning men associationen uttrycktes, liksom nyfikenhet inför hur det skulle 

vara att dela mer på matningen, genom att flaskmata med bröstmjölk. Sammantaget menar 

författarna att ovanstående stödjer Berggrens (2011) tidigare beskrivna arbetssätt med 

amningskurser som inkluderar pappor/partners och diskussioner om jämställdhet. Kanske 

finns det ett växande behov hos blivande/nyblivna föräldrar av samtal och stöd kring hur 

amning kan kombineras med en jämställd relation. Det skulle i så fall gå i linje med den 

samhälleliga utveckling som sker avseende pappors ökande deltagande när det gäller 

graviditet, förlossning och föräldraledighet. 
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Obalansen, eller svårigheten att leva jämställt, fick för några pappor/medmammor, 

konsekvenser för exempelvis parrelationen och den tidiga anknytningen till barnet. Trots det 

uppfattade författarna inget tvivel eller ifrågasättande förhållningssätt när det gällde deras 

vilja att barnet skulle ammas/få bröstmjölk. Som tidigare nämnts kan det relateras till deras 

kunskaper om amningens hälsorelaterade fördelar eller deras förhållningssätt till amning som 

något naturligt som bara är. En annan aspekt är de samhälleliga normer som finns runt 

amning. Tidigare forskning har beskrivit att vissa kvinnor upplever att amningen kan kännas 

som en plikt (Lööf, Foldevi & Rudebeck, 2013) eller bekräftelsen på att man är ”en god mor” 

(Zwedberg, 2010). Flera pappor/medmammor i denna studie relaterade till en samhällelig, 

normativ förväntan som handlade om känslan att man bör amma/låta sitt barn ammas. 

Framförallt beskrevs denna norm som något som drabbade de ammande mammorna men ett 

par informanter uttryckte att amningen, även för dem, upplevdes svår eller omöjlig att 

ifrågasätta. Det indikerar att även pappornas/medmammornas vilja att deras barn ska 

ammas/få bröstmjölk kan vara påverkad av de normer som finns kring amning. 

Med utgångspunkt i den forskning som finns om amningens hälsorelaterade fördelar och att 

erkända organisationer, internationella såväl som nationella, arbetar för att främja amning (se 

rubrik 1.1.) kan det faktum att amningen minskar i Sverige sägas innebära en negativ 

utveckling för barn och mödrars hälsa. Brist på stöd från pappan/partnern är en faktor som 

ökar risken för uppfödning med bröstmjölksersättning (Bromberg Bar-Yam & Darby, 1997). 

Papporna/medmammorna i denna studie hade förutom en vilja att barnet skulle ammas/få 

bröstmjölk många sätt att anpassa sig till och acceptera den inverkan amningen hade på deras 

liv. Ett sådant förhållningssätt kan enligt tidigare forskning sägas vara amnings-stödjande 

(Tohotoa, et al., 2009). Mammor som beskrivit vilket amningsstöd de önskar sig från sin man 

har exempelvis tagit upp praktisk stöttning och hushållsarbete som en viktig del (ibid.). Det 

mammorna beskriver kan jämföras med den ”markserviceroll” pappor/medmammor i denna 

studie beskrivit att de intagit. Vidare beskriver mammorna i studien av Tohotoa et al. (2009)  

att det var viktigt för dem att deras man verkligen ville att barnet skulle ammas/få bröstmjölk 

och såg de hälsomässiga fördelarna med det, vilket framkommit i denna studie att 

papporna/medmammorna gjorde.  

Papporna i studien av Tohotoas et al. (2009) efterfrågade mer kunskap om amning och 

beskrev även att amningen inneburit att de lärt sig inta en ny roll. Till skillnad från tidigare 

forskning uttryckte pappor/medmammor i denna studie inte explicit att de önskade mer 

kunskaper om amning. Däremot kan sägas att papporna/medmammorna även i denna studie 

lärde sig att inta en ny roll och att det skedde genom anpassning och acceptans av amningens 

inverkan på dem. 

8.2. Metoddiskussion 

Begreppet partner användes under rekryteringen utan att det definierades vidare på förfrågan. 

Detta var, som tidigare nämnts, för att inte exkludera personer i samkönade relationer eller 

familjekonstellationer med fler än två föräldrar, män som kvinnor. Egenskapen att vara den 

icke-ammande föräldern ansågs mer relevant för studiens syfte än personen i frågas kön. En 

svårighet med att använda begreppet partner under rekryteringsprocessen var dock att partner, 

till skillnad från begreppet pappa, inte syftar på relationen till barnet utan till en 
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vuxenrelation. Begreppet partner användes ändå på grund av dess inkluderande effekt. När det 

sedan visade sig att två kvinnliga partners anmälde sig, ändrades deras benämning till 

medmammor. 

Författarna är medvetna om att det kan finnas en värdering i begreppet medmamma och att 

det kan tolkas som ”en mindre riktig mamma” än den mamma kvinnan i fråga känner sig som 

och alltså är. För att undvika missförstånd och kunna särskilja den ammande mamman från 

den andra mamman i texten användes begreppet medmamma trots allt. 

Under resultatredovisningen användes den gemensamma benämningen informant då 

författarna inte fann någon generell anledning till att specificera när det handlade om pappor 

eller medmammor. Undantag gjordes då medmammorna talade om sam-amning eller då 

någon informant gjorde könsspecifika konstateranden.  

Förfrågan om att delta i studien (se bilaga 1) satt uppe på fem förskolor och två öppna 

förskolor under flera månader. Förmodligen tog betydligt fler personer del av förfrågan än de 

som anmälde sig och det kan vara viktigt att fråga sig vilka skäl som ligger till grund för att 

somliga vill delta och andra inte. Exempelvis kan det kanske upplevas som bekvämare att 

delta i en studie om amning, som genomförs av barnmorskestuderande, om man är positivt 

inställd till amning jämfört med om man inte är det vilket i så fall påverkat studiens resultat.  

I denna studie användes begreppet delaktighet genom att informanterna tillfrågades om hur de 

resonerade kring delaktighet och jämställdhet när det gäller amning. Författarna upplever att 

begreppet delaktighet är vedertaget inom forskning som rör just amning och pappor varför 

begreppet användes. Författarna menar att begreppet är problematiskt genom att begreppet 

positionerar den tillfrågade utanför något och indikerar att någon annan äger 

aktörskapet/huvudrollen. När det gäller just amning så har den ammande mamman, biologiskt 

sett, en huvudroll. Författarna upplevde dock att det fanns en tendens hos informanterna att 

”ta med sig” begreppet delaktighet och använda det även när det gällde relationen till sitt/sina 

barn vilket inte var författarnas intention.     

Rekryteringen av informanter skedde i Stockholms söderförort. Det berodde på att ena 

författaren hade en kontakt med en förskolechef i området och att det tack vare denna kontakt 

gavs tillstånd att rekrytera informanter på fem av de förskolor hon var chef över. Det visade 

sig, i vissa fall då informanterna hörde av sig, att det fanns indirekta kopplingar mellan ena 

författaren och informanten som exempelvis bekant till bekant. Detta på grund av att 

författarna själva är småbarnsföräldrar och bor i Stockholms söderförort. När kopplingen 

uppdagades underströks informantens rätt att avstå från deltagande vilket ingen valde. I dessa 

fall genomfördes intervjun av den författare som inte berördes av kopplingen. Det 

transkriberade materialet avidentifierades innan det delgavs den andra författaren. Trots dessa 

åtgärder kan ovanstående vara ett hot mot validiteten om informanterna tvivlade på att 

konfidentialitetskravet kunde upprätthållas och därmed undanhöll eller begränsade delar av 

sina uttalanden. Författarna uppfattade dock inte att något tydde på detta. Däremot finns 

möjligheten att igenkänning av en författares namn, i de fall det skett, kan ha bidragit till att 

informanter valt att delta/inte delta i studien. Ett annat hot mot validiteten kan vara 

författarnas begränsade erfarenhet av att genomföra vetenskapliga studier. Vidare kan den 
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förförståelse författarna besitter som barnmorskestuderande också ha påverkat resultatet. 

Exempelvis finns en risk att författarna genom sin ämneskunskap tillskrivit informanternas 

beskrivningar andra betydelser än vad de själva menade.  

Under analysprocessen växlades enskilt arbetssätt med gemensamt. Detta upplevde författarna 

skapade kontroll av den framväxande kunskapens tillförlitlighet och minskade bias-effekten. 

8.3. Slutsats 

Syftet med denna studie var att beskriva pappor/partners kunskaper och känslor gällande 

amning samt hur de resonerar kring jämställdhet och delaktighet när det gäller amning. 

Resultatet bestod av tre huvudteman som vart och ett bestod av ett antal centrala teman. 

Informanterna hade en vilja att deras barn skulle ammas och/eller få bröstmjölk (huvudte ma 

1) vilket dels relaterades till att informanterna spontant kände sig positiva till amning, dels att 

de upplevde amning som något naturligt och dels att de hade kunskaper om amningens 

hälsorelaterade fördelar för barn och mamma. Vidare framkom att amningen inverkade på 

informanterna på olika sätt (huvudtema 2), dels genom att informanterna berördes 

känslomässigt av om amningen fungerade eller inte, dels genom att de hamnade i periferin i 

relationen till barnet och upplevde en allmän obalans i parrelationen och dels genom att 

amning som normativt ämne engagerade dem. Amningens inverkan hanterade informanterna 

genom anpassning och/eller acceptans (huvudtema 3). Denna anpassning och acceptans 

skedde dels genom att de hittade andra vägar till känsla av delaktighet än genom att amma 

och dels genom att de kände tillit till att den fördröjda anknytningen skulle gå att ta igen. 

Informanternas acceptans och anpassning skedde även genom att prioritera amning framför 

jämställdet och/eller omvärdera begreppets innebörd samt genom att åsidosätta sina egna 

behov och känslor till förmån för barnets och mammans.   

8.4. Klinisk tillämpbarhet och framtida forskning 

Genom att beskriva nio pappor och medmammors känslor och kunskaper gällande amning 

samt hur de resonerar kring delaktighet och jämställdhet när det gäller amning, hyser 

författarna en förhoppning om att kunna bidra till en djupare förståelse för ämnet. Djupgående 

och detaljerade beskrivningar kan vara värdefulla för personer som arbetar professionellt med 

blivande/nyblivna föräldrar inom exempelvis mödra- och barnhälsovård. Bland annat kan 

beskrivningarna fungera som exempel på vilka känslor och kunskaper gällande amning som 

professionerna kan möta hos pappor och medmammor vilket kan vara vägledande kunskaper 

inför exempelvis föräldrautbildningar, amningskurser etcetera. Eftersom det pågår en 

diskussion om jämställdhet i samhället som är kopplad till amning menar författarna att 

exempel på hur sådana tankarna kan se ut hos pappor och medmammor är viktiga för att dessa 

tankar ska kunna bemötas.  

Många informanter beskrev att de från att ha levt jämställt hamnade i en markserviceroll som 

delvis upplevdes som otacksam och trist. En informant beskrev det svåra med denna roll 

samtidigt som han framhöll att anpassningen och acceptansen av detta känts bra tack vare att 

han blivit förberedd av vänner på hur det kunde kännas. Författarna hoppas att en sådan 

beskrivning kan få fler att fråga sig på vilka sätt vårdpersonal kan underlätta anpassningen 

och acceptansen för pappor/partners så även deras upplevelse av amningsperioden blir positiv. 
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Författarna menar att detta är viktigt såväl för pappor och medmammors egens skull som för 

att fullt ut kunna utnyttja dem som resurs för amningen och den ammande mamman.  

Författarna uppmuntrar till forskning när det gäller hur vårdpersonal kan ge stöd åt par som 

vill kombinera amning med att fortsätta leva jämställt. Författarna anser också att mer 

forskning behövs för att ta reda på vilken form av stöd pappor och medmammor kan behöva 

dels för att själva uppleva amningsperioden som positiv och dels för att gynna amning.  
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Förfrågan om deltagande i studie                 (bilaga 1) 

 

- Är du pappa/partner och har barn under 1 års ålder? 

- Känner du någon pappa/partner som har barn under 1 års ålder? 

 

Varför görs studien? 

Syftet med studien är att beskriva pappor/partners kunskaper och känslor gällande amning 

samt hur pappor/partners resonerar kring jämställdhet och delaktighet när det gäller amning. 

Vilka får vara med? 

Vi söker pappor och partners som har barn under ett års ålder. Det spelar ingen roll om barnet 

ammats eller flaskmatats/koppmatats.     

Hur går studien till? 

De som önskar delta inbjuds till en enskild intervju vid ett tillfälle under hösten. Plats och 

tidpunkt för intervjun samt mer information om studien erhålls vid intresseanmälan. 

Deltagandet är helt frivilligt och det är när som helst möjligt att avbryta sin medverkan. 

Hur behandlas materialet? 

Intervjun kommer att ljudinspelas. Insamlat material kommer att avidentifieras och enbart 

användas för forskningsändamål. Resultaten kommer att redovisas i en vetenskaplig rapport. 

 

 

Om du är intresserad att delta, ring eller maila till: 

Hanna Palmqvist, leg sjuksköterska, barnmorskestuderande, 

0709-686148, hannina@hotmail.com 

Josefine Zäther, leg sjuksköterska, barnmorskestuderande, 

076-8301110, josefinezather@hotmail.com 

Ansvariga för undersökningen är: Hanna Palmqvist, Josefine Zäther samt Margareta Larsson 

docent vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet  
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Utkast Intervjuguide                                             (bilaga 2) 

Inledande samtal kommer att beröra: 

*Studiens syfte, upplägg, användningsområde, medgivande till att sprida/publicera resultatet. 

*Information om att författarna inte är ute efter att värdera hur mycket/lite deras barn 

ammades eller att värdera det de berättar. 

*Frågor om intervjupersons ålder, antal barn, ålder på barn, jobb/utbildning, civilstatus. 

 

Intervjufrågor: 

* När du tänker på amning, vad känner du då? 

* Vad vet du om amning? 

* Hur resonerar du kring jämställdhet och delaktighet när det gäller amning? 

Om intervjupersonerna svarar kortfattat eller har svårt att ”komma vidare” avser intervjuare n 

att hjälpa intervjupersonen genom att ge exempel på olika tidpunkter under barnets första år. 

Exempelvis: 

 

* Om du tänker tillbaka på tiden strax efter förlossningen…. 

* Om du tänker tillbaka på när ni kom hem… 

* Om du tänker tillbaka på de senaste månaderna… 

 

Intervjuarnas avsikt är att frågor som ”Hur tänkte/kände du då?”, ”Hur upplevde du det?”, 

”Berätta mer”, ”På vilket sätt?”, ”Hur menar du då?” etcetera ska genomsyra hela 

intervjusituationen. På så vis vill intervjuarna uppmuntra intervjupersonerna till att prata fritt 

och i bästa fall behöver intervjuarna inte använda alla våra intervjufrågor. 

 


