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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Kvinnor rekommenderas att helamma i sex månader, trots detta sjunker 

amningsfrekvensen i Sverige. Studier påvisar att attityder kring amning och upplevda 

svårigheter kring amning påverkar initiering och upprätthållande av amning. Syfte: Syftet var 

att undersöka vilka attityder till amning och upplevda svårigheter kring amning kvinnor 

uttryckte på föräldraforum. Metod: Data i form av inlägg som svarade mot studiens syfte 

samlades in från två föräldraforum på internet. Insamlandet påbörjades den 16/9-2014 och 

pågick tills datamättnad var uppnådd. Totalt inkluderades 933 inlägg. Data analyserades 

genom en induktiv kvalitativ innehållsanalys. Resultat: Amning var ett känsligt ämne som 

väckte starka känslor hos ammande kvinnor och omgivningen. Brist på förkunskaper hos 

kvinnan samt otillräckligt och felaktigt stöd från omgivningen och framförallt vårdpersonal 

gjorde amningen problematisk och svår att upprätthålla. Slutsats: För att främja barns och 

kvinnors hälsa är det av stor vikt att hälso-och sjukvårdspersonal ger stöd och råd kring 

amning och ersättning baserad på evidensbaserad kunskap. Vidare behöver även kvinnorna 

ges möjlighet till utökad information kring amning och ersättning redan under graviditet med 

kontinuerlig uppföljning efter förlossning. 

Nyckelord: Amning, kvinnor, attityder, svårigheter, internet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

Background: Women are recommended to breastfeed exclusively for six month; despite this 

the frequency of breastfeeding duration is decreasing in Sweden. Research indicates that there 

is an association between attitudes towards breastfeeding and perceived difficulties and 

initiation and duration of breastfeeding. The aim: to study women’s attitudes to breastfeeding 

and their perceived difficulties with breastfeeding expressed on parent oriented websites on 

the Internet. Method: Data consisting of users posts corresponding to the aim of the study 

were collected from two parent oriented websites on the Internet. Data collecting started at the 

16
th

 of September 2014 and continued until data saturation was obtained. A total of 933 posts 

were included. Data were analyzed using inductive qualitative content analysis. Results: 

Breastfeeding was a sensitive subject to many women and it evoked strong emotions among 

both the women and the social surroundings. Due to lack of prior knowledge regarding 

breastfeeding and insufficient and inadequate support from the social surroundings in 

particular from health care personnel, breastfeeding became problematic and difficult to 

obtain. Conclusions: To promote women’s and children’s health it´s important that 

information about breastfeeding and formula given by health care personnel is evidence 

based. The women also need increased information about breastfeeding and formula during 

pregnancy and continual follow-ups after the baby is born.     

Keywords: Breastfeeding, women, attitudes, difficulties, internet 
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BAKGRUND 

Amning ur ett historiskt perspektiv  

Rådande normer och värderingar kring amning i ett samhälle påverkar hur och i vilken 

utsträckning mödrar väljer att amma. Under 1900-talet har amningsrekommendationerna i 

Sverige varierat från att mödrar ammat utifrån barnets behov till att amningen blev regelstyrd. 

Amning och kunskap om amning var tidigare en självklar och naturlig del av livet. Kunskap 

gick i arv mellan familjemedlemmar, väninnor och från generation till generation. I och med 

att kvinnor började föda barn på sjukhus kom kunskaper och inställningar till amning att 

förändras. Från att ha ammat efter barnets behov blev amningen reglerad och en typ av 

uppfostringsmetod där barnet tidigt skulle lära sig att undertrycka sina behov. Barnet var skilt 

från modern och skulle ammas var 4:e timme med ett uppehåll på natten. Amning ansågs 

endast utgöra en näringskälla och barnets mage hade behov av vila mellan måltiderna. I och 

med denna process gick tidigare kunskaper och sedvänjor förlorade och många kvinnor fick 

svårt att upprätthålla mjölproduktionen (Kylberg, Westlund & Zwedberg, 2009).  

Efter andra världskrigets slut infördes modersmjölksersättning på marknaden. Det började 

snart produceras i större utsträckning och marknadsfördes som ett billigt och hygieniskt 

alternativ till bröstmjölk. I och med att modersmjölksersättning blev allt mer tillgänglig sjönk 

antalet kvinnor som ammade (Kylberg, et al., 2009). I början av 1970-talet var 

amningsfrekvensen i Sverige som lägst. Endast 7 % av kvinnorna helammade sina barn vid 

sex månaders ålder (Socialstyrelsen, 2014). 

Genom miljörörelsen växte åter intresset för amning och år 1973 grundades Amningshjälpen, 

en ideell organisation bestående av en grupp kvinnor som själva upplevt svårigheter att amma 

utifrån rådande rutiner. Till en början blev de starkt motarbetade av vården eftersom de inte 

hade någon medicinsk utbildning. Allt fler kvinnor började dock söka sig till Amningshjälpen 

för råd och stöd. Samtidigt ökade omvårdnadsforskningen kring amning och 

forskningsresultaten pekade på betydelsen av fri amning. Det resulterade i att 

amningsfrekvensen successivt började öka igen. Vården blev under 1980 talets början allt mer 

amningsvänlig, till exempel infördes ”rooming in” som innebar att mor och barn inte skulle 

skiljas åt. De regelbundna amningstiderna började ifrågasättas mer och mer. Dessa 

förändringar medförde att amningsfrekvensen ökade ordentligt och i mitten av 1990-talet 

helammades 43 % av alla barn vid sex månader. Idag förespråkas fri amning och att amning 

skall ske efter barnets behov. Fri tillgång till bröstet är viktigt eftersom barnet själv reglerer 
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mjölkproduktionen efter sitt behov. I tillväxtperioder som ofta infaller de första veckorna samt 

vid 4-6 veckor, 3-4 månader och 6 månader är det inte ovanligt att barnet nästintill ammar 

konstant (Svensson & Nordgren, 2005).  

Internationella och nationella riktlinjer   

World Health Organization (WHO) och United Nations Children´s  Fund (UNICEF) har 

tillsammans genomfört en rad åtgärder för att främja amning där Innocentideklarationen och 

Baby Friendly Hospital utgör två viktiga milstolpar. Innocentideklarationen tillkom 1990 och 

handlar om hur samhället kan främja amning (UNICEF, 1990). Alla WHO:s medlemsländer 

där ibland Sverige som antagit deklarationen är bl.a. skyldiga att möjliggöra för kvinnor att 

helamma i 4-6 månader samt att därefter delamma i minst två år (Statens offentliga utredning 

[SOU], 1993 ). År 1991 startade WHO och UNICEF en kampanj vars syfte var att göra 

världens sjukhus mer amningsvänliga. De utarbetade ett material som kallas för ”de tio 

stegen” vilket alla sjukhus skulle följa för att få klassas som amningsvänliga. De tio stegen 

innebär bland annat att mor och barn så långt det är möjligt inte skall skiljas åt, fri amning 

skall uppmuntras, råd och stöd skall i möjligaste mån vara samstämmig och baserad på 

samlad erfarenhet och forskning (WHO, 2013). 

År 2002 ändrade WHO sina tidigare rekommendationer angående helamning i 4-6 månader 

till 6 månader. WHO definierar helamning som att barnet endast erbjuds bröstmjölk, 

vitaminer, mineraler, mediciner och vätskeersättning. Sverige har ställt sig bakom 

rekommendationen om helamning i sex månader men rekommenderar till skillnad från WHO 

endast delamning fram till ett års ålder eller så länge barn och föräldrar vill. Innan år 2004 

skiljde sig Sveriges definition av helamning från WHO:s, då inkluderade Sverige även de 

barn som fick smakportioner som helammade. Från 2004 använder dock Sverige samma 

definition som WHO vilket gör att det är svårt att jämföra amningsstatistik från åren innan 

2004 med statistik från åren efter 2004 (Socialstyrelsen 2014). 
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Förutom de tio stegen som all vårdpersonal i Sverige bör arbeta utefter skall de även arbeta 

enligt Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS, 2008:33) som innebär att föräldrarna skall ges 

information enligt följande:  

1. Amningens fördelar jämfört med uppfödning med modermjölksersättning. 

2. Ammande mödrars näringsbehov och hur de kan förbereda och upprätthålla amningen. 

3. Den negativa inverkan på amningen som partiell uppfödning med modersmjölksersättning kan medföra. 

4. Svårigheten att övergå till amning, om modern har börjat med uppfödning med modersmjölksersättning. 

 

Beträffande uppfödning med bröstmjölksersättning ska föräldrarna informeras om följande: 

1. Hur ersättningen används på ett riktigt sätt. 

2. Hur man kan stärka anknytningsprocessen mellan modern och spädbarnet i samband med uppfödning med 

modersmjölksersättning. 

3. De hälsorisker som är förknippade med olämplig föda och olämpliga uppfödningsmetoder. 

4. De hälsorisker som är förknippade med oriktig användning av modersmjölksersättning. 

 

Trots initiativ för att främja amning på såväl internationell som nationell nivå fortsätter 

amningsfrekvensen i Sverige att minska. Från att ha legat som högst kring mitten av 1990-

talet då ca 40 % helammade vid sex månader har det sjunkit till ca 15 % för barn födda 2012. 

Efter 2004 sågs en markant nedgång i statisktiken som endast delvis kan förklaras av den 

ändrade definitionen av helamning. Dock har andelen enbart ammade barn minskat mer än 

vad delammade barn har ökat så definitionsändringen är inte hela förklaringen. Trots att 

amningsfrekvensen visar en nedåtgående trend är den fortfarande i jämförelse med andra 

länder hög (Socialstyrelsen, 2014).   

Upplevda svårigheter vid amning 

Den historiska bakgrunden ger en förklaring till varför kunskap gått förlorad och kanske 

också till varför många mödrar idag upplever svårigheter kring att få amningen att fungera 

(Kylberg et al, 2009). I en litteratursammanställning av Bergman et al., (2014) framkommer 

att upp till 80 % av alla kvinnor upplever problem i samband med amning. Vanliga problem 

är otillräcklig mjölkproduktion, smärtsamma och såriga bröstvårtor, mastit och 

bröstabscesser. Ett vanligt problem som gör att många kvinnor väljer att sluta amma är 

smärtande bröstvårtor. Smärtorna uppkommer oftast på grund av att barnet får fel tag kring 
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bröstvårtan vilket orsakar smärta och sår (Tait, 2000). I ytterligare en studie av Lamontagne, 

Hamelin och St-Pierre (2008) identifieras tre vanliga problem som kvinnor upplever i 

samband med amning. Dessa är smärta i bröst och bröstvårtor, upplevelse av för lite mjölk 

samt felaktigt tag/grepp om bröstet. Oro och upplevelse av för liten mjölkproduktion ansågs 

som det allvarligaste problemet av kvinnorna i en studie av Colin och Scott (2002). 

Upplevelsen av för liten mjölkproduktionen resulterade ofta i att kvinnorna slutade amma. 

Detta framkom även i en studie av Li, Fein och Grammer-Strawn (2008). 

Kvinnor som av olika anledningar inte lyckas påbörja eller upprätthålla en amning upplever 

känslor av skuld, skam, misslyckande och ett kvardröjande tvivel på sig själva (Mozingo, 

Davis, Droppleman & Merideth, 2000; Thomson, Ebisch-Burton & Flacking, 2014). 

 

För att möjliggöra för kvinnor att påbörja och upprätthålla en fungerande amning är det 

viktigt med konsekventa och överensstämmande råd från vårdpersonal (Hendersson & 

Redshaw, 2011). I de fall där rådgivningen och handledning är felaktig kan kvinnorna få 

svårigheter att lyckas med sin amning (Thibaudeau, Sinno & Williams, 2010). 

Attityder till amning 

Altmann (2008)  definierar attityd som ett förhållningssätt med både emotionella, kognitiva, 

och beteendemässiga beståndsdelar. Attityd beskrivs som ett svar på stimuli. Enligt Altman är 

det betydelsefullt att bedriva forskning kring attityder om det leder till en ökad förståelse för 

hur attityder kan påverkas eller förändras. 

I vilken utsträckning mödrar väljer att börja amma och hur länge de fortsätter är kopplat till 

inställning och attityder till amning. Studier visar att en positiv attityd till amning är viktigare 

än faktorer som social bakgrund, ålder och utbildning för huruvida mödrar initierar amning 

(Wilkins, Ryan, Green & Thomas, 2012; Shaker, Scott, & Reid, 2004; Laanterä, Pölkki, 

Ekström & Pietilä, 2010). Den viktigaste faktorn för en lyckad amning är att kvinnan har en 

positiv inställning och attityd till amning redan under graviditeten och att hon redan då har 

bestämt sig för att amma, (Hendersson & Redshaw, 2011).  

Omgivningens attityder är betydelsefulla för huruvida kvinnan lyckas initiera och upprätthålla 

sin amning. En positiv inställning och stöd från familj, vänner och vårdpersonal har en god 
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effekt på amningen (Lamontagne, Hamelin & St-Pierre, 2008). Det är även viktigt att partnern 

är positivt inställd för att amningen skall lyckas (Nickerson, Sykes & Fung, 2012).  

Hälsoeffekter av amning 

Enligt livsmedelsverket (2011) innehåller bröstmjölk all den näring ett barn behöver under de 

första sex månaderna för att växa och utvecklas. Det enda som behöver tillföras är D-vitamin. 

I bröstmjölken finns ämnen som skyddar barnets hälsa både kortsiktigt och långsiktigt. Ett 

stort antal studier och litteratursammanställningar har visat att amning för barnets del minskar 

risken för akuta öroninflammationer, övre och nedre luftvägsinfektioner, atopisk dermatit, 

urinvägsinfektioner, gastrointestinala infektioner och plötslig spädbarnsdöd. På lång sikt 

skyddar även amning barnet från att utveckla, fetma och diabetes typ 1 och 2 samt hypertoni 

(Ip, et al., 2007; Bai, Middlestadt, Peng & Fly, 2009).  

För moderns del minskar risken för postpartumdepression (Hamdan & Tamin, 2012) och för 

utvecklandet av bröst och ovariecancer innan klimakteriet samt rheumatoid artrit (van 

Rossum, Büchner & Hoekstra, 2006). Amning främjar även anknytning mellan moder och 

barn, (Tharner, et al., 2012). 

Teoretisk referensram 

Begreppet hälsa kan enligt Dahlgren och Whiteheads modell (1992) förklaras utifrån ett antal 

bestämningsfaktorer som befinner sig på olika nivåer utifrån individen. I centrum för 

modellen befinner sig individen med ett för hälsan antal faktorer som inte är påverkbara till 

exempel ålder, kön, personlighet och genuppsättning. Den första nivån utanför individen 

utgörs av individuella livsstilsfaktorer som också kan beskrivas som livsstilsval, till exempel 

att börja röka, motionera eller att amma. Den andra nivån utgörs av sociala och samhälleliga 

nätverk som består av familj, vänner och bekanta och hur normer hos dem kan påverka 

individens hälsa. Den tredje nivån omfattar levnads och arbetsvillkor, det vill säga hur 

samhället kring individen är uppbyggt med tillgång till hälsa och- sjukvård, arbete och 

utbildning. Den fjärde nivån utgörs av samhällets allmänna socioekonomiska, kulturella och 

miljömässiga förhållanden. Modellen är lämplig för att belysa på vilken nivå insatser skall 

sättas in för att främja hälsa. I föreliggande studie kommer modellen att användas för att 

uppnå fördjupad förståelse för studiens resultat och återkopplas i diskussionen.  
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En central uppgift för distriktsköterskan är att arbeta förebyggande och hälsofrämjande. Mot 

bakgrund av amningens positiva effekter för hälsan är det ur ett vårdvetenskapligt perspektiv 

av stor vikt att stötta alla mödrar som önskar amma och hjälpa dem att komma igång samt att 

upprätthålla amningen.  

 

Figur 1.  

 

Föräldrar och internetanvändning 

Internet har för enskilda individer möjliggjort och underlättat sökning av information kring 

egenvård och hälsa. Till skillnad från hälso- och sjukvården är internet alltid tillgängligt vilket 

har medfört att många använder internet för att erhålla information kring sin egen och 

närståendes hälsa och sjukdom. Idag använder mer än tre fjärdedelar av Sveriges befolkning 

mellan 16-75 år internet varje dag (Skärsäter & Ali, 2012). Majoriteten av dagens föräldrar 

använder internet för att inhämta information och erhålla stöd kring frågor som rör både 

graviditet och föräldraskap (Larsson, 2009; Plantin & Daneback, 2009).  Mot bakgrund av 

detta är det betydelsefullt att få ökad kunskap kring vilken information som utbyts på internet 

mellan föräldrar. Ett fåtal studier har identifierats som undersöker vad som sägs om amning 

av föräldrar på internet. Samtliga har belyst ämnet ur andra perspektiv eller haft annat 

tillvägagångssätt vid insamlandet av data än föreliggande studie, (Hamréus & Ivanoff , 2010; 

Seber & Öbrink, 2013; Azdanlou-Ghajar & Gustafson, 2014).  Många studier finns däremot 

kring hur internet kan användas som informationskälla till föräldrar av hälso- och sjukvården, 

(Sparud-Lundin, Ranerup & Berg, (2011) ; Buultjens, Robinson & Milgrom (2012); Russo, 

Parisi, Kukla & Schwarz, 2013). 
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Problemformulering 
Amning och bröstmjölk anses bäst för både mor och barn. Trots detta sjunker 

amningsfrekvensen i Sverige. Attityder kring amning och upplevda svårigheter kring amning 

kan påverka hur länge mödrar väljer att amma. Som ovan nämnts finns ett begränsat antal 

studier som undersökt hur svårigheter och attityder till amning kommer till uttryck på internet 

varför det är betydelsefullt att öka kunskapen kring detta. 

Syfte 

Syftet var att undersöka vilka attityder till amning och upplevda svårigheter kring amning 

kvinnor uttryckte på föräldraforum. 

METOD 

Design 

En deskriptiv explorativ kvalitativ studie valdes då detta enligt Friberg (2006) bör användas 

för att uppnå fördjupad och ökad förståelse för människors upplevelser och erfarenheter. En 

induktiv kvalitativ innehållsanalys har genomförts i enlighet med Graneheim och Lundman 

(2012). En induktiv innehållsanalys var lämplig då det möjliggjorde en djupare förståelse av 

ett fenomen genom att texterna granskades och tolkades förutsättningslöst. 

Urval 

Urval av föräldraforum 

Inklusionskriterier: Endast välkända, etablerade föräldraforum med pågående aktivitet, 

tillgängliga för alla där medlemskap inte behövdes för att kunna ta del av inlägg. 

Exklusionskriterier: Föräldraforum som riktade sig till slutna sällskap och specifika grupper, 

till exempel föräldraforum för en specifik skola. 

Urval av inlägg 

Inklusionskriterier: Inlägg publicerade på svenska som svarade mot studiens syfte.  

Exklusionskriterier: Inlägg som inte var relevanta utifrån studiens syfte och som var 

publicerade på annat språk än svenska. 
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Datainsamlingsmetod 

Studiens data utgjordes av inlägg på föräldraforum på internet. Inläggen handlade om attityder 

och svårigheter kring amning. En fördel med att utföra datainsamling via internet är att data 

insamlas från ett stort antal personer med olika bakgrunder och från olika delar av landet. 

Vidare utgör internet en möjlighet till anonymitet vilket kan leda till att människor vågar vara 

mer öppna kring ämnen som kan vara känsliga. Ur forskningssynpunkt är det därför positivt 

att använda data från internet då det möjliggör för forskaren att få ta del av stora mängder 

information kring ett ämne som det annars kan vara svårt att forska kring (Skärsäter & Ali 

2012). 

Tillvägagångssätt 

Enligt studiens inklusionskriterier skulle de valda föräldraforumen vara etablerade och 

välkända. För att få en bild av vilka föräldraforum som var välkända tillfrågades tio mammor 

om detta. Mammorna kontaktades via mail och var slumpmässigt utvalda ur författarnas 

bekantskapskrets. Frågan som ställdes var ” Vilka föräldraforum på internet känner du till?”  

Det resulterade i sex olika svar, se tabell 1. Fyra valdes bort då de inte uppfyllde studiens 

inklusions och exklusionskriterier. Ett på grund av att det inte utgjorde ett föräldraforum, ett 

annat exkluderades eftersom webbsidan inte längre existerade. Ytterligare två valdes bort på 

grund av att det inte längre förekom någon aktivitet på forumen. De två föräldraforumen som 

uppfyllde studiens inklusions och exklusionskriterier var Familjeliv och Libero. 

Tabell 1. Kända föräldraforum på internet 

Föräldraforum Känt av antal mammor 

Familjeliv 9 

Allt för föräldrar 3 

Vi föräldrar 4 

Libero 4 

Growing people 3 

1177 2 

 

Datainsamlingen av inlägg på de utvalda föräldraforumen utfördes enligt följande princip. 

Först genomfördes en sökning på inlägg som handlade om amning. Samtliga inlägg med 

medföljande svar som handlade om amning och som svarade mot studiens syfte valdes ut. De 

senast publicerade inläggen samlades in först. Datainsamlingen påbörjades den 16/9-2014, 

inlägg från detta datum och bakåt i tiden samlades in, tills ingen ny information gick att 
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urskilja, det vill säga tills datamättnad uppnådes (Thorén-Jönsson, 2012).  Även svaren 

samlades in tills datamättnad var uppnådd. Detta på grund av att ett inlägg kunde ha från 0- 

1640 svar. Totalt utgjordes grundmaterialet av 267 sidor vilket motsvarade 248 inlägg med 

sammanlagt 2092 svar. Eftersom studien inte syftade till att göra en jämförelse mellan 

respektive föräldraforum överfördes samtliga inlägg med medföljande svar till ett gemensamt 

dokument. Detta för att ingen viktig information skulle gå förlorad samt för att erhålla en 

överblick av datamängden. För att den omfattande datamängden skulle bli hanterbar utifrån 

studiens begränsade tidsram exkluderades alla inlägg och svar som handlade om 

långtidsamning, erfarenheter kring hur en lyckad amning avslutas samt hur amningsnapp kan 

avvecklas. Efter genomläsning av materialet upptäcktes att många svar på inläggen endast 

utgjordes av råd som inte svarade mot studiens syfte alternativt bekräftande meningar såsom 

”det har jag också upplevt”, dessa exkluderades. Inför bearbetning och analys av materialet 

gjordes ingen skillnad mellan inlägg och svar då detta saknade betydelse utifrån studiens 

syfte. Alla inlägg och svar behandlades som fristående inlägg. Totalt resulterade materialet i 

933 inlägg.  

Forskningsetiska överväganden 

Det finns ännu inga enhetliga etiska riktlinjer beträffande forskning som utgörs av material 

från internet eftersom detta forskningsområde är relativt nytt. En utgångspunkt bör vara att 

samma etiska regler som gäller vid annan forskning så långt det är möjligt även skall gälla vid 

forskning där data inhämtats från internet (Skärsäter & Ali 2012). Vid insamling av material 

från nätet skall vissa specifika etiska riktlinjer följas. För att få använda information där 

samtycke inte är möjligt att inhämta vilket är fallet i föreliggande studie måste informationen 

vara officiellt publicerad och tillgänglig för allmänheten utan att något lösenord eller 

medlemskap krävs. Vidare får inte webbsidan ha en policy som förbjuder inhämtande av data 

och ämnet får inte heller anses för känsligt. För information som inte uppfyller dessa riktlinjer 

krävs alltid samtycke (Bruckman, 2002). I traditionell forskning skall alltid informanterna 

tillfrågas om samtycke till medverkan och de ska ges möjlighet att avsluta sin medverkan om 

så önskas. I föreliggande studie var det inte möjligt att fråga om samtycke och informanterna 

var inte heller medvetna om att deras inlägg användes i forskningssammanhang vilket gjorde 

att de inte kunde avbryta sin medverkan. Samtliga inlägg som utgjorde underlag för denna 

studie var frivilligt publicerade på officiella forum vilket tolkades som att föräldrarna hade 

tagit ställning till att delge sina upplevelser till allmänheten. Eftersom de inte samtyckt till att 

informationen fick användas i studiesyfte var det extra viktigt att det insamlade materialet 
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behandlades strikt konfidentiellt. Eventuella uppgifter i inläggen som skulle kunna härledas 

till en person avidentifierades och allt insamlat material kommer efter studiens examination 

att destrueras. Ämnet som är föremål för denna studie kan uppfattas som känsligt men 

eftersom informanterna delgav informationen frivilligt och materialet behandlades 

konfidentiellt kan studien anses etiskt försvarbar. Vidare kommer studien bidra med kunskap 

som på annat sätt hade varit svårt att erhålla varför nyttan med studien överväger det etiska 

dilemmat 

Bearbetning och analys 

De utvalda inläggen analyserades utifrån en induktiv kvalitativ innehållsanalys i enlighet med 

Graneheim och Lundman (2012). För att få en helhetsbild och uppnå en ökad förståelse av 

materialet lästes de valda inläggen igenom upprepade gånger. Genomläsningen skedde på 

skilda håll för att undvika att författarna påverkade varandra under denna fas. Under 

genomläsningen färgmarkerade respektive författare det som ansågs vara de centrala 

budskapen i inläggen. Därefter diskuterade och jämförde författarna materialet tills 

samstämmighet uppnådes kring inläggens centrala budskap. Det ledde till att totalt 129 

meningsenheter identifierades som väl representerade de olika perspektiv som framkommit i 

materialet. Meningsenheterna utgjordes av citat som uttryckte meningsbärande innehåll av 

texten. Meningsenheterna kondenserades sedan till kortare och mer lättillgänglig information 

i form av kodenserande meningsenheter, där textens centrala budskap bibehölls. De 

kodenserande meningsenheterna omvandlades sedan till koder som kortfattat beskrev textens 

innehåll. Utifrån koderna skapades underkategorier. Underkategorierna bestod av flera koder 

med samstämmigt innehåll. Sist skapades kategorier som utgjordes av underkategorier med 

liknande budskap, (Graneheim & Lundman, 2012). För att tydliggöra dataanalysens olika steg 

redovisas ett exempel i tabell 2.  
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Tabell 2. Exempel på innehållsanalys  

Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori 

Jag ammade i 

tre månader. För 

mig var det en 

självklarhet att 

amma-för 

pojkens skull. 

Men själv så 

avskydde jag 

det. Det kändes 

liksom inte 

naturligt för 

mig. Det var 

bara jobbigt och 

kladdigt. 

För mig var det 

en självklarhet 

att amma för 

pojkens skull. 

Själv så 

avskydde jag 

det. 

Ammar för 

barnets skull 

Att amma: allt 

från mysigt till 

jobbigt och 

kravfyllt. 

Mödrar vill sina 

barns bästa och 

hur de matar sitt 

barn är 

känsloladdat. 

 

Förförståelse 

Studiens författare var sjuksköterskor som under sin vidareutbildning till distriktssköterskor 

fördjupat sina kunskaper kring amning genom kursen amning och bröstmjölk 7,5 hp. 

Författarna hade dessutom personliga erfarenheter av att amma. Utifrån dessa erfarenheter 

hade författarna stora förkunskaper i ämnet och var väl medvetna om att detta skulle kunna 

påverka tolkningen av materialet. För att i möjligaste mån undvika att förförståelsen skulle 

leda till feltolkningar av materialet och för att öka resultatets tillförlitlighet valde författarna 

att först genomläsa materialet var för sig. Därefter granskade författarna materialet 

tillsammans tills samstämmighet uppnåddes.    
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RESULTAT 

Det analyserade datamaterialet resulterade i fyra kategorier och elva underkategorier, se tabell 

3. Kategorierna svarade mot studiens syfte.  Resultatet redovisas i löpande text under 

respektive kategori med tillhörande underkategorier. Citat i kursiv stil används för att 

exemplifiera och tydliggöra kvinnornas tankar. 

Tabell 3. Kategorier och underkategorier 

Kategorier Underkategorier 

Mödrar vill sina barns bästa och hur de 

matar sitt barn är känsloladdat. 

-Att amma: allt från mysigt till jobbigt och 

kravfyllt. 

-Amning eller ersättning: vad är bäst?  

-Att sluta amma väcker känslor av skuld, 

sorg och otillräcklighet 

Faktorer som kan försvåra eller förhindra 

en lyckad amning 

-Fysiska komplikationer  

-Oro över mjölkproduktionen och barnets 

beteende vid bröstet 

-Ersättning kan sätta käppar i hjulet 

Omgivningens kunskaper och attityder 

samt kvinnans egna förkunskaper kan 

stjälpa eller hjälpa 

-Vårdpersonalens bemötande har betydelse 

-Bekanta, vänner, anhöriga och samhällets 

normer påverkar mer än man tror 

-Egen medvetenhet om amningsprocessen 

Offentlig amning väcker starka känslor -Åsikterna om att amma offentligt varierar 

stort. Från groteskt till helt naturligt 

-Att själv amma offentligt: En självklarhet 

för vissa otänkbart för andra 

 

Mödrar vill sina barns bästa och hur de matar sitt barn är känsloladdat 

Upplevelserna och erfarenheterna av amning skiljde sig åt. Många hade positiva erfarenheter 

men betydligt fler hade negativa. Åsikterna kring huruvida bröstmjölk eller ersättning var bäst 

för barnet varierade stort och ledde till starka meningsutbyten på forumen. De mödrar som av 

olika anledningar inte lyckades med sin amning uttryckte starka känslor som ofta var 

sammankopplade med skuld och sorg. 

Att amma: allt från mysigt till jobbigt och kravfyllt.  

En del beskrev sin amning i enbart positiva ordalag och på ett samstämmigt sätt. Vanliga 

uttryck som användes var att det var mysigt och gav närhet samt en frihetskänsla då maten 

alltid fanns tillgänglig. Ett fåtal av kvinnorna beskrev att amningen gjort att de kunde förhålla 

sig till sin kropp på ett annat sätt. De menade att amningen och förlossningen hade 

normaliserat deras kropp och att kroppen nu användes till det den var skapad för. Några 
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upplevde amningen som initialt besvärlig, något som till en början varit svårt att få till 

optimalt. När de överkom dessa hinder tyckte mödrarna att amningen trots allt varit värd att 

kämpa för. De beskrev sedan amningen som mysig och underbar. Flera kvinnor poängterade 

att det var viktigt att försöka njuta av amningen även om det ibland var jobbigt och 

tidskrävande. De menade att det handlade om en så kort period av livet. 

”Jag har ammat X i 6 månader nu och jag älskar det - en sån mysig närhet” 

Många beskrev amningen som mycket negativ. Det var varierande och starka känslor som 

framkom. Amningen beskrevs som något hemskt och som något de hatade. Amningen ledde 

till att kvinnorna upplevde känslor av stress och frustration. De upplevde att de blev låsta och 

att det var tröttsamt samt att de fick sömnbrist av att amma konstant. Vissa var obekväma med 

att amma och tyckte inte att det kändes naturligt för dem. De beskrev en längtan efter att få 

tillbaka sin kropp och några uttryckte också att för dem var brösten intimt förknippade med 

sex och inte med bröstmjölk. Några beskrev att de aldrig tyckt om att amma utan gjorde det 

enbart för barnets skull. En del ansåg att det jobbigaste var att hela tiden känna sig ofräsch på 

grund av att det läckte mjölk överallt och kläderna luktade surt. 

”För mig var det en självklarhet att amma – för X skull. Men själv så avskydde jag det. Det kändes liksom inte 

naturligt för mig. Det var bara jobbigt och kladdigt. Det sprutade överallt och man luktade sur mjölk” 

Amning eller ersättning: vad är bäst?  

Endast ett fåtal kvinnor gav uttryck för att bröstmjölk skulle vara det enda alternativet att ge 

sitt barn. Bröstmjölk beskrevs som något naturligt och som näringsmässigt inte kunde 

jämföras med ersättning. De ansåg att bröstmjölk till skillnad från ersättning alltid var 

anpassat för det enskilda barnet.  

”Och vilket alternativ skulle vara bättre? Bröstmjölksersättning!? Lär vi oss aldrig att det artificiella inte är 

bättre än det naturliga!?” 

 

Några ansåg att ersättning var det bästa sättet att mata sitt barn på. Argumenten för varför 

ersättning var bäst skiljde sig åt. En del ansåg att ersättning näringsmässigt inte skiljde sig 

från bröstmjölk. Andra menade att tillgången till rent vatten i Sverige gjorde att ersättning var 

ett lika bra alternativ som amning. Några tyckte att ersättning var mer jämställt eftersom 

föräldrarna då kunde hjälpas åt med matningen av barnet vilket gjorde pappan mer delaktig. 

När båda föräldrarna kunde mata barnet upplevde kvinnorna att de fick mer sömn vilket ledde 
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till att både barnet och de själva blev gladare. De menade dessutom att ersättning gav dem 

frihet eftersom de kunde lämna sina hem utan sina barn. Vidare ansågs ersättning som ett 

bättre alternativ eftersom de visste exakt hur mycket barnet fått i sig. De kunde då slappna av 

och behövde aldrig oroa sig för om barnet fick i sig tillräckligt med mat. 

De flesta ansåg att varje kvinna själv skulle få bestämma hur deras barn skulle matas. De 

menade att amning och bröstmjölk var bäst men inte till vilket pris som helst. För de kvinnor 

som ville och kunde ansågs amning vara det bästa alternativet. De menade dock att amning 

aldrig fick bli ett tvång och att det inte var ett alternativ för dem som inte ville eller var 

obekväma med att amma. Ersättning ansågs då vara ett bra alternativ och de kvinnor som 

valde ersättning skulle inte behöva känna dåligt samvete eller skuldbeläggas från 

omgivningen. Många poängterade att det var av stor vikt att kvinnan trivdes med det sätt som 

hon matade sitt barn på eftersom negativa känslor kunde smitta av sig på barnet. 

”Jag ammade X 1 gång i timmen, dygnet runt i ett par dagar. Hon gick upp i vikt, men vet i katten om det var 

värt det. Slutade med flaska av olika orsaker och slutade amma när X var 3 månader. Amningen är fantastisk, 

men inte till vilket pris som helst. Både bebis och mamma behöver må bra!” 

Att sluta amma väcker känslor av skuld, sorg och otillräcklighet 

De som av olika anledningar var tvungna att avsluta sin amning eller aldrig lyckades få den 

att fungera påverkades starkt. Känslor som de beskrev var skuld, dåligt samvete och en känsla 

av misslyckande. Dessa känslor bottnade i upplevelser av att vara en dålig mamma och 

mindre kvinnlig eftersom de inte lyckades med att ge barnet bröstmjölk, något som de ansåg 

vara bäst. Många beskrev att det kände en stor sorg och ångest över att inte kunna amma. De 

tänkte tillbaka på amningen med saknad och kände separationsångest. En del önskade i 

efterhand att de orkat kämpa längre medan andra ansåg att beslutet att ge upp amningen var 

det rätta eftersom det var så kämpigt. 

”Jag kämpade som en galning med amningen…man har dåligt samvete, känner sig mindre kvinnlig än de som 

kan amma, man känner sig som en dålig mamma…Jag hade världens ångest inför att sluta amma” 
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Faktorer som kan försvåra eller förhindra en lyckad amning 

Det framkom i inläggen att det var många faktorer som kunde göra att amningen blev 

problematisk och svår att påbörja och upprätthålla. Fysiska besvär utgjorde en stor del av 

problematiken men även funderingar kring mängden bröstmjölk samt svårigheter att läsa av 

barnets signaler. Introduktion av ersättning påverkade också ofta amningsprocessen negativt.  

Fysiska komplikationer  

Många drabbades av komplikationer relaterade till amningen. De vanligaste komplikationerna 

kvinnorna beskrev var besvär med mjölkstockning, mastit och såriga bröstvårtor. Några hade 

drabbats av mjölkstockning upprepade gånger under en kort period. Sår, mjölkstockning och 

mastit upplevdes som ett stort lidande och skapade ibland en rädsla inför framtida amningar. 

Andra komplikationer som beskrevs som relativt vanliga var svamp hos kvinnan och hos 

barnet, samt bröstböld. Svamp upplevdes som mycket smärtsamt både under och mellan 

amningarna. De som drabbades av bröstböld upplevde det som något traumatiskt och samtliga 

uttryckte en stor oro och rädsla för att amma igen.   

” Jag hade inga problem med mitt första barn, ammade i 7 månader! Fick två bölder efter varann med mitt 

andra barn och fick operera…ett rent helvete!!...Nu väntar jag mitt tredje barn och är precis lika nervös, vet inte 

alls hur jag ska göra! Vill så gärna amma…MEN jag är livrädd för dessa bölder, de är värre än förlossningen” 

Ett fåtal kvinnor hade problem med platta eller indragna bröstvårtor. Det resulterade i att 

barnet hade svårt att få ett bra tag vilket försvårade amningen och gjorde den smärtsam. Några 

beskrev att de drabbats av kärlkramp så kallat Raynaud´s syndrom. Huvudsymtomet var 

smärta som beskrevs som outhärdlig och helvetisk. Många drabbades av oklar smärta och 

visste inte varför det gjorde ont vid amning. Ett fåtal av kvinnorna med oklar smärta berättade 

att smärtan berott på att barnet haft för kort tungband. När detta åtgärdades släppte smärtan. 

” X ammades igen på BB…och det började då göra ont i bröstet, man sa att det var inget konstigt…Dagen efter 

när jag skulle amma fick jag en fruktansvärd smärta i bröstet …det var ju vanligt tänkte jag och bet ihop…bad 

om hjälp av personalen, tänkte att jag…fått fel läge… Gjorde ont ändå…såg inga sår…Tredje dagen gör det så 

ont att jag vrider mig av smärta, biter hårt i rocken och bara storgråter…avbryter amningen och väljer 

ersättning” 

Samtliga komplikationer kunde leda till att kvinnan kände sig tvungen att sluta amma. Det var 

tydligast hos kvinnor som drabbats av bröstböld där samtliga slutade amma. Många fortsatte 

dock amma trots komplikationer och fick såsmåningom en lyckad amning. Kvinnor med 
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platta eller indragna bröstvårtor samt några av de som hade sår beskrev att amningsnapp var 

det som möjliggjorde fortsatt amning.  

Oro över mjölkproduktionen och barnets beteende vid bröstet 

Många upplevde att de hade för lite mjölk för att mätta sitt barn. De beskrev att upplevelsen 

inträffade när barnet var nyfött, när barnet var runt tre till fyra veckor eller när barnet var runt 

tre månader gammalt. De berättade att barnet plötsligt ändrade beteende från att ha ammat 

mer sällan till att ligga vid bröstet konstant. Amningarna beskrevs i samband med detta som 

mer besvärliga. Från att tidigare ha legat snällt vid bröstet började barnet krångla, skrika och 

släppa taget. Kvinnorna tolkade dessa signaler som ett tecken på att barnet inte blev nöjt och 

mätt vid bröstet.  

”Min 3 månaders x blir inte nöjd på bröstmjölk längre, från att ha ätit med nästan 4 timmars mellanrum har vi 

nu gått till 1 gång i timmen, och han är inte mätt när han slutar äta.” 

En del upplevde att brösten kändes mer tomma och/eller att bröstmjölken ändrat karaktär och 

blivit vattnig. Några provade i samband med detta att pumpa och fick då endast ut en liten 

mängd mjölk. De tolkade detta som att det inte längre fanns tillräckligt med mjölk i brösten. 

”Jag har nu ammat i tre veckor, X går upp i vikt…X sitter vid bröstet hela tiden på dagtid som att X inte riktigt 

blir mätt. Så idag har jag provat att pumpa ut mjölk från bröstet och jag får bara ihop typ en iskubsstorlek. Är 

detta tillräckligt för en måltid till en treveckors bebis?” 

Endast ett fåtal kvinnor uttryckte oro över för mycket mjölkproduktion. De beskrev att den 

stora mjölkproduktionen gjorde det svårt för barnet att få ett bra tag om bröstet och att barnet 

ofta släppte taget flera gånger under amningen och endast ammade korta perioder. Det gjorde 

att kvinnorna oroade sig för att barnet aldrig skulle få i sig den feta mjölken och bli mätta.  

Det var dessutom vanligt att barnen kräktes och satte mjölken i halsen vilket kvinnorna 

upplevde som obehagligt. 

Ersättning kan sätta käppar i hjulet 

Det fanns olika anledningar till varför kvinnorna initierade ersättning. En del berättade att 

deras barn fått ersättning redan på BB. Några hade introducerat ersättning i hemmet för att få 

avlastning av partnern, andra hade börjat på grund av de upplevde att deras mjölk inte mättade 

barnet. Introduktion av ersättning hade för många inneburit problem med att barnet valde 

flaskan framför bröstet samt med upprätthållandet av mjölkproduktionen. Majoriteten av 

kvinnorna beskrev att det hade resulterat i en fortsatt komplicerad amning. Samtliga kvinnor 
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önskade fortsätta med hel eller delamning men för många lyckades det inte, utan de blev 

tvungna att sluta amma. Endast ett fåtal beskrev att de lyckades delamma utan problem. 

”Jag har en X på 6 veckor. Jag ammar X och X får även modersmjölkersättning. Men de senaste dagarna har X 

börjat vägra ta bröstet…X bara skriker och bråkar emot. Vissa gånger tar X bröstet. Jag vill fortsätta amma X 

men hur skall jag få X att börja ta bröstet igen som vanligt?” 

Några hade erfarenhet från amning både med och utan ersättning. De beskrev stora skillnader 

mellan dessa amningsperioder. Amningsperioden utan ersättning upplevdes som betydligt 

mindre komplicerad och det var sällan problem att upprätthålla mjölkproduktionen.  

”Det är svårare att få full produktion om man gett ersättning tidigt, det är i alla fall min erfarenhet. Med mitt 

första barn som fick ersättning redan på BB fick jag jobba hårt hela amningsperioden för att hålla produktionen 

uppe, med andra barnet som jag helammade från start var det aldrig lika problematiskt” 

Omgivningens kunskaper och attityder samt kvinnans egna förkunskaper kan stjälpa 

eller hjälpa 

Upplevelserna av kunskapsnivån hos vårdpersonal samt erhållet stöd och bemötande från 

vårdpersonal varierade. Kvinnorna upplevde stora skillnader i stöd beroende på vilken 

vårdinstans de hade kontakt med. Stöd eller brist på stöd från övrig omgivning liksom 

kvinnans egna kunskaper och förväntningar påverkade också amningsperioden i stor 

utsträckning. 

Vårdpersonalens bemötande har betydelse 

Många kvinnor upplevde att de fått otillräcklig informationen kring amning på 

mödravårdscentralen (MVC). De önskade att MVC hade förberett dem bättre inför kommande 

amning och att de även skulle ha fått information kring ersättning. Ett flertal beskrev stora 

brister i bemötandet från vårdpersonalen på BB. Det handlade om att kvinnorna upplevde att 

det råder en ”amningshets” på BB. De beskrev att så länge de ville och försökte amma fick de 

ett positivt bemötande. När det uppstod problem eller om kvinnan inte ville amma kände de 

sig bortglömda och nonchalerade. De upplevde att det fanns stora kunskapsluckor kring 

amning hos personalen. I de fall de erhöll rätt stöd utifrån sin situation handlade det om att 

enskilda individer ur personalgruppen visade sig besitta adekvat kompetens. Några upplevde 

att det fått ett bra stöd och bemötande från personalen på BB, dessa kvinnor hade dock aldrig 

haft problem med att amma. 
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”Jag blir så ledsen, arg och förbannad!! Amningshetsen MÅSTE få ett slut, den här förbannade hetsen på BB 

som knäcker så många mammor…BB är väldigt bra på att hejja på så länge man försöker, men om man ger 

upp? Då slutar man existera i deras ögon…Amning är guld när det fungerar för både mamma och barn, men 

när det inte fungerar så ska man slippa, utan att få dåligt samvete, pikar, blickar etc.” 

Många upplevde bristande stöd och otillräcklig kunskap hos personalen på 

barnavårdscentalen (BVC). De beskrev att BVC-sköterskor fokuserade för mycket på barnets 

vikt och viktkurva och att de ofta var snabba med att ge råd om att introducera ersättning. 

Många beskrev att de vid komplikationer inte fått tillräckligt med stöd och hjälp från BVC. 

De sökte då hjälp hos amningshjälpen alternativt sjukhusens amningsmottagningar och var 

mycket nöjda med deras bemötande och kunskapssnivå. Flera hänvisade varandra via 

inläggen till antingen amningshjälpen eller amningsmottagningen med motiveringen att BVC 

inte kunde tillräckligt om amning och komplikationer. Några få beskrev BVC i enbart positiva 

ordalag och då på grund av att deras BVC-sköterska och BVC-läkare var kunniga kring 

amning och komplikationer. 

”BVC är inte särskilt kunniga när det kommer till amning och bröstproblem, det är bättre att ta kontakt med 

amningsmottagningen på sjukhuset alternativt amningshjälpen” 

”BVC har en tendens att stirra sig lite blinda på vågen…Mitt BVC drog i stort när X ökat för lite i vikt, och sa 

direkt att jag skulle ge ersättning. Det gjorde jag inte. Jag ammade oftare…när jag kom till BVC nästa gång var 

hon snabb med att säga att ersättning hade gjort susen. Hon blev…snopen när jag berättade att jag faktiskt 

ammat mer istället.” 

Bekanta, vänner, anhöriga och samhällets normer påverkar mer än man tror 

Omgivningens attityder till och kunskaper kring amning ansågs ha stor betydelse för 

amningen enligt många kvinnor. Många upplevde amningen som kravfylld och att det fanns 

förväntningar från omgivningen och samhället i stort på att det är något som alla kvinnor skall 

göra och klara av.  Några berättade att omgivningen hade försvårat deras amning genom att 

ständigt påtala vikten av att amma. 

” Pressen från omgivningen gör ju en del också…När vi hade kommit hem från bb och jag kämpade med 

amningen så ringdes det från…släkten och undrade hela tiden om X tog bröstet. Det var dåligt med det svarade 

vi. Ju mer X suger desto mer kommer det fick vi som svar. Det är ju jätteviktigt att du ammar sa dom…Det låste 

sig total för mig” 

Andra hade upplevt att omgivningen var negativt inställd till deras amning och ifrågasatt den. 

Kvinnorna beskrev hur omgivingen istället propagerat för ersättning. 
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”Det känns som att man skall skämmas över att man ammar. När folk får veta att jag ammar tittar dom konstigt 

och säger- ammar du? Som om det vore något konstigt. Jag känner bara en till som ammar annars ger alla 

ersättning” 

En del kvinnor upplevde att omgivningen stöttade dem i deras amning och att det var en 

bidragande anledning till att de orkade fortsätta amma.  

Egen medvetenhet om amningsprocessen 

Flera kvinnor hade haft förväntningar om att amning fungerade per automatik. När det 

uppstod problem beskrev de att det kom som en chock. Vidare saknade många kvinnor 

kunskaper kring bröstmjölksproduktion, amning och barnets naturliga beteende vid bröstet. 

Det kom bland annat till uttryck genom att de delade med sig av råd utifrån sina egna 

erfarenheter av icke fungerande amningar. Vanligt var att de föreslog initiering av ersättning 

till de kvinnor som upplevde sig ha för lite mjölk. De gav råd om ersättning till kvällen så att 

brösten skulle få ”vila” och kunna fylla på sig till nästa dag. Många kvinnor menade att det 

inte var ovanligt att bröstmjölken helt plötsligt tog slut, ofta med argumentet att de upplevt 

samma sak.  

”Det blir så för att du inte har tillräckligt med mjölk i tuttarna, jättevanligt och hände mig med. Vi gav ersättning 

efter varje amning så X blev mätt” 

”Jag håller med er som skrivit att ni blev överraskade av att amningen inte funkade, jag trodde att det mer eller 

mindre alltid fungerar” 

Några hade stor kunskaper kring amning. De betonade vikten av fri amning och poängterade 

att amning inte bara var mat utan även gav närhet, trygghet och en god anknytning. De hade 

kunskap kring barnets normala beteende vid bröstet och att många barn ammade konstant 

samt ”krånglade” vid bröstet i perioder, framförallt när det försökte öka mjölkproduktionen. 

De hade även kunskap kring hur ersättning kunde påverka amningen negativt. De beskrev att 

pumpning är ett falskt mått på mängden mjölk och att brösten aldrig kunde bli tomma även 

om det ibland kändes så. Kvinnorna uttryckte att de var trygga i sin amning och att de litade 

på sin egen förmåga. Det menade att det var bra att vara påläst inför sin amning då amning 

initialt kan kräva lite tid och arbete innan det fungerar. 

”Det är ofta så i början att man maratonammar…Alla barn är ju olika och om du upplever att bebisen inte blir 

mätt så är det ju bebisens sätt att berätta för din kropp att den behöver producera mer mjölk genom att amma   

ofta och länge” 
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Offentlig amning väcker starka känslor 

Attityder till offentlig amning och inställningen till att amma offentligt skiljde sig åt och 

skapade livliga diskussioner på forumen. Omgivningens attityder och kvinnans egen 

inställning till att amma offentligt påverkade ofta amningen i hög utsträckning. 

Åsikterna om att amma offentligt varierar stort. Från groteskt till helt naturligt 

En del var starkt negativa till offentlig amning och hävdade att amning var något som helst 

skulle skötas i hemmet och att det inte hörde hemma i det offentliga rummet. De menade att 

kvinnor som ammade offentligt gjorde det för att få uppmärksamhet och för att manifestera 

det naturliga med amning. Vidare hävdade de att det var respektlöst mot omgivningen att visa 

upp nakna bröst på till exempel restauranger och caféer. De ansåg att kvinnorna borde 

uppsöka särskilda amningsrum.  

”Har svårt att förstå hur man kan manifestera för att det är så naturligt att amma offentligt…amningen i sig är 

ju naturligtvis nödvändig men vad är grejen med att sitta på café, restaurang …och slänga upp brösten och visa 

hela rubbet bland folk?...det finns såna som blir äcklade och tycker det är groteskt…amningsrum i gallerian 

tycker jag är ett bra initiativ så att de som inte vill se cirkusen slipper”  

Många tyckte att offentlig amning skulle få förekomma förutsatt att det sköttes diskret. De 

gav förslag på att kvinnan till exempel kunde använda en sjal eller liknande för att täcka 

brösten. De menade att andra annars kunde ta illa upp men även att barnet kunde behöva lugn 

och ro. 

”Jag tycker man kan men lite diskretion är bra. De bredvid kanske inte vill se allt. Ta med en filt, inte bara för 

dig… så får bebisen det också lite lugnare och privat i en offentlig miljö!” 

Några var odelat positiva till offentlig amning och tyckte inte att kvinnor skulle behöva skyla 

sig. De menade att amning och bröst var något naturligt och att ammande kvinnor hade lika 

stor rätt som andra att vistas i det offentliga rummet. De hävdade att ammande kvinnor skulle 

bli isolerade om de fråntogs möjligheten att amma offentligt. I de fall någon tog illa upp låg 

problemet hos den enskilda individen och var inget ammande kvinnor skulle behöva stå till 

svars för. Vidare resonerade kvinnorna kring hur brösten har sexualiserats i den svenska 

kulturen. Några kvinnor hade fött barn och ammat för cirka tio år sedan och menade att det 

skett en attitydförändring i negativ riktning gentemot offentlig amning. De upplevde att det 

tidigare aldrig varit någon som reagerat på deras offentliga amning men att det nu ofta fått 

ogillande blickar och negativa kommentarer.  
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”…självklart ska man kunna få amma precis vart som helst. Blir någon stött kan dom flytta på sig…det är väl 

därför vi kvinnor har bröst eller hur?...att amma sitt barn! Finns väl inget som är mer naturligt?! Ett barn som 

äter bröst är äckligt och hemskt….Men att visa upp tuttarna på badstranden eller i tidningar eller trycka upp 

dem till hakan är helt ok? Märklig värld man lever i” 

Att själv amma offentligt: En självklarhet för vissa otänkbart för andra 

Ett fåtal kvinnor beskrev att det var bekväma med att amma offentligt utan att skyla sig. De 

menade att de hade rätt att mata sitt barn när det var hungrigt utan att behöva tänka på 

eventuella negativa åsikter och reaktioner från omgivningen. 

”Skulle aldrig falla mig in att låsa in oss eller att vägra min yngsta mat. De senaste månaderna har jag ammat 

på de flesta ställen skulle jag säga. Skulle någon besväras av det får det vara så. Jag kan besväras av 

irrationella saker jag med men det är ju problem som är mina att arbeta med. Bebisar ska inte gå hungriga pga 

ren och skär idioti” 

Många kände ett behov av att i olika grad vara diskret i sin offentliga amning. Anledningen 

till detta var främst att de upplevde att omgivningen kunde bli stött eller ta illa upp. Graden av 

diskretion varierade stort från att skyla sig med en liten sjal till mer avancerade lösningar. 

Några beskrev att det inte alltid var lätt att vara diskret vid offentlig amning då barnet kanske 

släppte bröstet ofta. 

”Jag hade alltid dubbla linnen, det ena tog jag upp och den andra tog jag ner under bröstet. Sen lade jag 

bebisen rätt och knäppte slutligen upp amningsbh:n (en mer täckande variant). Ingen kan ha sett ett smack 

någonsin” 

Ett fåtal beskrev att de inte kunde tänka sig att amma offentligt då de inte kände sig bekväma 

med det. För en del kvinnor berodde det på att brösten för dem var något privat som de aldrig 

skulle kunna tänka sig att visa för andra. Flertalet kvinnor beskrev dock att det berodde på att 

de kände sig uttittade och att de tidigare hade fått negativa kommentarer från omgivningen. 

Ibland gick det så långt att det valde bort helamning på grund av att detta. 

”I början var jag bekväm med amningen, jag kunde amma var som helst med en sjal över mig. Men nu är jag 

inte bekväm att amma någonstans! Hatar när folk stirrar med sina dömande blickar. Detta har gjort att jag 

känner mig inlåst. Vill inte åka iväg någonstans för jag vill inte amma ute” 
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DISKUSSION 

Föreliggande studie syftade till att undersöka vilka attityder till amning och upplevda 

svårigheter kring amning kvinnor uttryckte på föräldraforum. I resultatet framkom fyra 

kategorier, dessa var: Mödrar vill sina barns bästa och hur de matar sitt barn är 

känsloladdat., Faktorer som kan försvåra eller förhindra en lyckad amning, Omgivningens 

kunskaper och attityder samt kvinnans egna förkunskaper kan stjälpa eller hjälpa och 

Offentlig amning väcker starka känslor. Resultatet visade att upplevelser, känslor och 

attityder kring amning skiljde sig åt. Amning var ett känsligt ämne som väckte starka känslor 

hos omgivningen och hos ammande kvinnor. Det kom tydligt till uttryck i inläggen genom 

livliga meningsutbyten mellan kvinnorna. Amning var inte alltid lätt att initiera och 

upprätthålla. Det underlättade om kvinnan hade en positiv inställning till amning och goda 

förkunskaper samt ett adekvat stöd från omgivningen. När någon, några eller alla av dessa 

delar brast var risken stor att kvinnan gav upp sin amning. Resultatet visade brist på 

förkunskaper hos kvinnan själv samt otillräckligt och felaktigt stöd från omgivningen, och då 

framförallt vårdpersonal som gjorde att amningen blev problematisk och svår att upprätthålla. 

Resultatdiskussion 

Mödrar vill sina barns bästa och hur de matar sitt barn är känsloladdat 

I resultatet framkom att kvinnornas inställning och erfarenhet av att amma varierade stort från 

mysigt och underbart till de som tyckte amning var något negativt. Det var vanligt med 

negativa känslor och det handlade om att de upplevde amningen som uttröttande, hemsk och 

kravfylld. Negativa känslor framkommer även i internationella studier. Enligt Brown, Dodds, 

Legge, Bryanton och Semenic (2014) och Forster och McLachlan (2010) är det vanligt att 

kvinnor upplever amningen som besvärlig, jobbig och utmattande. Enligt dessa studier är det 

en vanlig orsak till att kvinnor slutar amma. Några kvinnor i föreliggande studie menade att 

de endast ammade för barnets skull trots att de själva inte tyckte om att amma, att det är 

vanligt bekräftas även av Forster och McLachlan (2010). Det skulle kunna vara så att dessa 

kvinnor befinner sig i omgivning som är starkt positiv till amning, där amning ses som det 

”rätta”. Förmodligen är de även påverkade av normer i samhället som säger att amning är bäst 

för barnet. 

Många ansåg att varje kvinna och familj själva skulle få bestämma på vilket sätt barnet skulle 

matas. Amning ansågs vara bra men inte till vilket pris som helst. Ett fåtal förespråkade enbart 
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bröstmjölk eller ersättning. En positiv inställning till amning och bröstmjölk verkade vara 

betydelsefullt för hur kvinnorna lyckades initiera och upprätthålla sin amning. Enligt Wilkins, 

et al., (2012); Shaker, et al., (2004) och Laanterä et al., (2014) är en positiv inställning till 

amning viktigare än faktorer som social bakgrund, ålder och utbildning. Henderson och 

Redshaw (2011) menar att en positiv inställning redan under graviditeten är den enskilt 

viktigaste faktorn för en lyckad amning. Författarna till föreliggande studie menar att det vore 

av stor vikt att främja en positiv inställning till amning redan på MVC genom information och 

reflekterande diskussioner kring bröstmjölk och amning.  

Kvinnor som önskade att amma men av olika anledningar var tvungna att sluta upplevde 

starka känslor av skuld, sorg och skam. Det verkade som att många kopplade ihop amningen 

med ett gott moderskap och därför upplevde dessa känslor. Känslor som skuld skam, 

misslyckande och ett tvivel på sig själva är vanligt förekommande när kvinnor tvingas avsluta 

sin amning enligt Svensson och Nordegren (2005) och påvisas i studier av Mozingo et al., 

(2000) och Thomson et al., (2014). Kvinnor med dessa känslor behöver ges möjlighet att 

bearbeta sina upplevelser. Det finns annars en risk att detta leder till en depression som sin tur 

kan påverka relationen med barnet och framtida amningar. 

Faktorer som kan försvåra eller förhindra en lyckad amning 

Resultatet visade att det var vanligt med komplikationer. Såriga bröstvårtor, mjölkstockningar 

samt mastiter var vanligast. Detta bekräftas i studier av Bergman, et al, 2014; Tait, (2000); 

Lamontagne et al., (2008). Oklar smärta men också Raynauds syndrom orsakade 

smärttillstånd som kvinnorna beskrev som olidliga. Raynaud´s syndrom är ett tillstånd där 

delar av kroppen kan drabbas av tillfällig ischemi, ofta utlöst av kyla.  Det är relativt okänt att 

syndromet kan drabba brösten vilket innebär att kvinnor ofta inte får rätt diagnos. 

Differentialdiagnoser är svamp och felaktigt tag runt bröstvårtan, det är viktigt att dessa 

tillstånd utesluts innan patienten diagnostiseras med Raynaud´s syndrom, (Barrett, Heller, 

Stone & Murase, 2013). Det skulle kunna vara så att många med oklar smärta eventuellet går 

odiagnostiserade med besvär som skulle kunna bero på Raynaud´s syndrom eller kort 

tungband. Enligt Webb, Hao och Hong (2013) förkommer kort tungband hos 2-11 % hos alla 

barn beroende på vilken population som undersöks och vilka diagnoskriterier som används. 

Efterson komplikationer påverkar amningsupplevesen negativt och i vissa fall leder till att 

kvinnor slutar amma är det av stor vikt att dessa kvinnors symtom tas på allvar och att de får 

en noggrann utredning. 
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Många kände oro kring mängden bröstmjölk. Det vanligaste var att kvinnorna upplevde att de 

hade för lite mjölk för att mätta sitt barn. Upplevelse av för liten mjölkproduktion är vanligt 

enligt Li et al, (2008) och Lamontagne, et al., (2008) och leder i många fall till att kvinnor 

slutar amma. Kvinnorna i föreliggande studie verkade ha svårigheter att tyda barnets signaler 

och naturliga beteende vid bröstet. När barnet ”krånglade” vid bröstet tolkades det som att 

barnet inte blev mätt. Barnets beteende vid bröstet verkade förstärka kvinnornas känsla av att 

mjölken höll på att sina. De kvinnor som prövade att pumpa och endast fick ut en liten mängd 

tog det som ett ytterligare bevis på att mjölken höll på att sina. Förmodligen hade flertalet av 

dessa kvinnor egentligen inte för lite mjölk. Enligt Svensson & Nordgren (2005) är det 

extremt ovanligt att mjölken tar slut. Det låter snarare som att det skulle kunna handla om att 

barnen befinner sig i tillväxtperioder och genom sitt beteende försöker öka 

mjölkproduktionen.     

Många som upplevde att de hade för lite mjölk kände sig tvungna att börja med ersättning. 

Det medförde ofta att kvinnorna fick problem med att upprätthålla amningen. Samtliga 

beskrev med förvåning och frustration hur barnet efter introduktion av ersättning inte ville ta 

bröstet samt att mjölkproduktionen verkade minska. Brown (2014a) och Chantry, et al., 

(2014)  har i sina studier visat att det finns ett tydligt samband mellan ersättning och 

svårigheter att upprätthålla amningen. Introduktion av ersättning gjorde att kvinnorna i 

föreliggande studie kom in i en ”ond cirkel”, desto mer ersättning de gav desto mer minskade 

mjölkproduktionen. Resultatet blev att barnet till slut vägrade bröstet och kvinnorna slutade 

amma trots att deras önskan var att fortsätta. Eftersom ersättning ofta skapar problem är det 

viktigt att kvinnorna ges information om hur ersättning kan påverka amningen och 

bröstmjölksproduktionen.  

Omgivningens kunskaper och attityder samt kvinnans egna förkunskaper kan stjälpa eller 

hjälpa  

Många kvinnor upplevde bristande kunskap och stöd hos vårdpersonal på BB och BVC. 

Studier har visat vikten av adekvat rådgivning och stöd för en lyckad amning (Hendersson & 

Redshaw, 2011; Thibaudeau, et al., 2010). Ett flertal kvinnor i föreliggande studie gick länge 

med komplikationer utan att få en diagnos vilket skulle kunna tyda på att det saknas kunskap 

hos BVC sköterskorna. Detta bekräftades av att många fick hjälp först när de vände sig till 

amningshjälpen eller amningsmottagningarna. Studier visar att det saknas kunskap hos 

vårdpersonal kring komplikationer som till exempel Raynauds syndrom (Barrett, et al., 2013) 
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och kort tungband (Webb, et al., 2013). Eftersom kvinnor i första hand har kontakt med BCV 

är det betydelsefullt att personalen får regelbunden fortbildning samt möjlighet att fylla på 

eventuella kunskapsluckor.  

Många kvinnor upplevde att BVC-sköterskorna fokuserade för mycket på viktkurvorna och 

var snabba med att rekommendera ersättning. De viktkurvor som används idag baseras på 

statistik från framförallt flaskmatade barn. WHO har tagit fram kurvor anpassade efter 

ammande barn och har slagit fast att varje barn har rätt till sin egen viktkurva (WHO, 2006). 

Det vore betydelsefullt att BVC-sköterskorna även använder sig av WHOs viktkurvor och i 

större utsträckning använder sin kliniska blick för att bedöma ett barns välmående.

  

Många kvinnor ansåg att den rådande normen i samhället var att amning var det bästa för 

barnet. Det verkar som att amning därigenom blivit intimt förknippat med ett gott moderskap. 

Kanske är det därför en del kvinnor ammar fast de egentligen inte vill och många mår dåligt 

när amningen inte fungerar. Familj, vänners och bekantas attityder till amning påverkade 

också amningen i hög grad. Attityderna skiljde sig åt och kunde vara negativa, positiva och 

stöttande eller påtryckande. Enligt Lamontagne, et al., (2008) och Nickerson, et al., (2012) är 

en positiv och stöttande omgivning av stor betydelse för hur kvinnor lyckas med sin amning. 

Föreliggande studies resultat bekräftar vikten av ett positivt stöd för att orka fortsätta amma. 

För de kvinnor som saknar stöd från sin omgivning blir stödet från hälso- och 

sjukvårdspersonalen extra viktig. 

Resultatet visade att många kvinnor saknade kunskap kring amning och bröstmjölk medan 

några hade stora kunskaper kring detta. De som hade stor kunskap var tryggare i sin amning 

och upplevde till exempel inte barnets ”krångel” vid bröstet som en svårighet utan som något 

normalt. Information om amning redan under graviditeten och fortlöpande under barnets 

första år har visat sig vara betydelsefullt för amningen (Hannula, Kaunonen & Puukka, 2014).  

Det vore därför av stor vikt att utbildning kring amning utökas på MVC och sedan fortsätter 

på BVC. Utökad information var även något som kvinnorna i föreliggande studie själva 

önskade. 

Offentlig amning väcker starka känslor 

Några av kvinnorna ansåg att offentlig amning var stötande och inte skulle få förekomma. 

Andra var positiva och menade att amning var något naturligt och skulle få ske offentligt. 



26 
 

Flertalet menade dock att offentlig amning endast fick förekomma om det skedde diskret. 

Några kvinnor menade att det skett en attitydförändring beträffande offentlig amning och att 

det idag inte var lika accepterat som för tio år sedan samt att brösten idag var mer 

sexualiserade. Det finns inga studier utförda i Sverige som bekräftar en attitydförändring 

beträffande offentlig amning. Däremot pågår det i nuläget en livlig debatt om detta i sociala 

medier och i dagspressen där det framkommer att många är negativa till offentlig amning 

(Aftonbladet, 2014; Dagensnyheter, 2013 ). En negativ inställning till offentlig amning skulle 

delvis kunna förklaras av en förändrad syn på kvinnokroppen. Dagens samhälle och 

framförallt yngre personer verkar lägga stor vikt vid kroppens utseende. I en undersökning 

utförd på ungdomar i ålder 13-15 år framkommer det att en majoritet undviker att duscha efter 

gymnastiklektionerna. Anledningarna var framförallt upplevesen av att inte kunna leva upp 

till medias idealbild av kroppen och av andra riskera att bli jämförd mot den ( Hörlén, 2014). 

Idealbilden av kroppen samt att bröst idag är intimt förknippade med sex skulle kunna 

förklara varför offentlig amning för många är svårt att acceptera.  

Kvinnornas egna upplevelser av att amma offentligt varierade. Ett fåtal var bekväma med att 

amma offentligt utan att täcka brösten. Flertalet kunde tänka sig att amma offentligt om det 

kunde göras diskret. Några kunde inte alls tänka sig att amma offentligt, främst på grund av 

att de kände sig uttittade. I vissa fall ledde detta till att kvinnorna slutade amma, vilket även 

bekräftas i studier av Boyer, (2012) och Li, et, al., (2008). Anledningen till att flertalet idag 

vid offentlig amning väljer att täcka brösten skulle kunna bero på den förändrade synen på 

brösten och kvinnokroppen. 

Teoretisk referensram  

Resultatet går att applicera på samtliga fyra nivåer i Dahlgren och Whiteheads (1992) modell. 

Första nivån i modellen utgörs av livstilsval, att amma eller ge ersättning kan utifrån modellen 

ses som livsstilsval. Författarna tror att inställning till och förkunskaper kring amning 

påverkar huruvida kvinnan väljer att amma eller inte. Det fanns olika anledningar till varför 

kvinnor valde ersättning istället för att amma. Huvudargumenten var att ersättning inte skiljde 

sig näringsmässigt från bröstmjölk samt att ersättning gav dem större frihet och jämställdhet i 

förhållandet. Dessa kvinnor var tillfreds med sitt val. Problematiskt blev det för de kvinnor 

som kände att de endast ammade för barnets skull och för de som av olika anledningar var 

tvungna att sluta amma trots en stark önskan om att fortsätta. Dilemmat för dessa kvinnor var 

att de tvingades till ett livsstilsval som de inte var bekväma med.   
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Enligt Wilkins, et al., (2012); Shaker, et al., (2004) och Laanterä, et al., (2010) är kvinnans 

egen inställning till amning av stor betydelse för huruvida kvinnan initierar amning samt hur 

hon lyckas med amningen. En positiv grundinställning verkar vara en avgörande faktor för i 

vilken utsträckning kvinnor väljer att amma. Det finns troligtvis flera anledningar till varför 

en kvinna är positiv till att amma. Det skulle kunna vara så att omgivningens attityd som 

utgörs av modellens andra nivå har en avgörande roll. Det är gynnsamt för amningen om 

familj, vänner och bekanta är positivt inställda till amning och kanske själva har ammat. I en 

omgivning som däremot är negativ och där många använder ersättning kan det vara svårare 

för den enskilda kvinnan att lyckas med sin amning. Författarna till förliggande studie tror att 

det då är viktigt att kvinnan är trygg i sig själv och sitt livstilsval för att orka stå emot 

påtryckningar utifrån. Enligt Brown (2014b) påverkas inte trygga personer av omgivningens 

attityder i lika hög grad.  Detta var extra tydligt hos de fåtal kvinnor i föreliggande studie som 

vägrade acceptera att offentlig amning skulle ske diskret. De ansåg att det var deras rättighet 

att mata sitt barn oavsett var de befann sig och lät sig inte påverkas av eventuellt dömande 

kommentarer från omgivningen. Det skulle kunna förklaras av att dessa kvinnor var extra 

starka i sig själva och övertygade om sitt livsstilsval. Några kvinnor verkade även ha lättare 

än andra att hantera svårigheter i samband med amning. De kämpade länge med sin amning 

och fick trots komplikationer till en fungerande amning medan andra gav upp. Vilket också 

skulle kunna bero på skillnader i personlighet. Någon som är trygg i sig själv kanske har 

lättare att hantera svårigheter jämfört med en otrygg person. Enligt Brown (2014b) har 

kvinnor som är emotionellt stabila och utåtriktade lättare att överkomma svårigheter och de 

ammar också längre. Det kan enligt henne delvis förklaras av att de är mer benägna att söka 

hjälp från hälso-och sjukvården vid behov. Förmodligen är inte en trygg personlighet enda 

förklaringen till hur kvinnor hanterarar svårigheter och öppet vågar amma offentligt.  De har 

troligvis även ett gott stöd från sin omgivning. 

Den tredje nivån i modellen som utgörs av hälso- och sjukvårdspersonal har en viktig 

funktion att fylla i form av stöd till de kvinnor som önskar amma. Enligt Brown (2014b) är 

det viktigt att hälso- och sjukvårdspersonal identifierar otrygga personer i behov av extra stöd 

eftersom de annars riskerar att avsluta sin amning i förtid. För en otrygg person med bristande 

stöd från omgivningen blir stödet från hälso- och sjukvårdspersonal extra viktig. Brister stödet 

även på denna nivå vilket resultatet i föreliggande studie visade att det många gånger gjorde, 

är risken stor att kvinnan kommer få stora svårigheter att upprätthålla sin amning. För de 
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kvinnor som inte vill eller kan amma är det viktigt att hälso- sjukvårdspersonalen stöttar dem i 

att amning och ett gott moderskap inte är samma sak.  

Den fjärde nivån i modellen utgörs bland annat av samhällets normer. Föreliggande studies 

resultat visade att kvinnorna upplevde att det fanns en norm som påtalade att amning och 

bröstmjölk var det bästa. För de som av olika anledningar inte ville eller kunde amma fick det 

konsekvenser för välmåendet. Beträffande offentlig amning visade resultatet att det även där 

fanns en norm att förhålla sig till.  Den rådande normen var att offentlig amning skulle ske 

diskret något de flesta kvinnor tycktes följa. Enligt Scott, et al., (2014) har sociala normer en 

stor betydelse för om och hur en kvinna ammar offentligt. För hälso-och sjukvårdspersonal är 

det svårt att påverka normer i samhället. Det är viktigt att vara medeveten om föreliggande 

normer samt reflektera över egna värderingar, om egna värderingar sammanfaller med 

samhällets normer bidrar det till ett upprätthållande av dessa. 

Metoddiskussion 

Studiens syfte var att undersöka vilka attityder till amning och upplevda svårigheter kring 

amning kvinnor uttryckte på föräldraforum. Materialet bestod av inlägg på föräldraforum. På 

internet diskuteras känsliga ämnen mer öppet eftersom personerna har möjlighet att vara 

anonyma. Internet kan därför vara betydelsefullt vid inhämtandet av material till kvalitativ 

forskning (Eysenbach & Wyatt 2002). Amning kan vara ett svårt ämne att forska kring då det 

är ett känsligt ämne för många. Internet ger en möjlighet att anonymt diskutera känslor och 

åsikter kring amning varför föreliggande studies val av metod kan ses som en styrka. En 

annan styrka med vald metod är att personerna som delger sina tankar och åsikter i inlägg inte 

är medvetna om att deras inlägg blir föremål för forskning. Vid mer konventionella 

datainsamlingsmetoder som till exempel intervjuer kan det leda till att respondenten anpassar 

sina svar efter vad de tror att intervjuaren vill höra. Detta kan medföra att viktig information 

aldrig framkommer. Det finns dock en etisk problematik att bedriva forskning kring material 

från internet eftersom personerna inte vet om att deras inlägg är föremål för forskning. Detta 

diskuteras mer ingående under avsnittet forskningsetiska överväganden.  

Enligt Henricson (2012) kan metoden i en kvalitativ studie bedömmas utifrån begreppen 

trovärdighet, pålitlighet och överförbarhet. 

Trovärdighet är detsamma som giltighet och innebär i vilken utsträckning valt fenomen har 

blivit studerat (Henricson, 2012). I föreliggande studie har vald metod möjliggjort att studiens 
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syfte uppnåtts. Studiens valda metod har möjliggjort att information från ett stort antal 

kvinnor kunde inhämtas. Trovärdigheten stärks dessutom på grund av att inhämtning av 

informationen pågick till dess att datamättnad uppnåtts. Det resulterade i ett brett material där 

många olika perspektiv inom det undersökta ämnet framkom. Vidare inhämtades material från 

två olika forum, som dessutom var välkända. Trovärdigheten ökar också på grund av att 

kvinnorna inte var medvetna om att deras inlägg var föremål för forskning. Vidare stärks 

trovärdigheten av att kvinnornas åsikter och upplevelser redovisats i form av citat. 

Pålitlighet innebär huruvida studiens resultat kan återskapas om undersökningen genomförs 

på en liknande undersökningsgrupp (Henricson, 2012). I och med att metoden var noggrant 

och systematiskt beskriven är det möjligt att upprepa studien. Det som skulle kunna försvåra 

replikerbarheten är begreppet datamättnad. Datamättnad kan ses som ett subjektivt mått i och 

med att det inte föreligger några tydliga definitioner på när datamättnad är uppnådd. Åsikterna 

om datamättnad kan skilja sig åt beroende på vem som inhämtar materialet. Pålitligheten 

påverkas även av förförståelsen (ibid). Författarna till föreliggande studie har varit högst 

medvetna om sin egen förförståelse och har försökt minska risken för att den skulle påverka 

analysen och resultatet genom att kontinuerligt diskutera och reflektera över den under 

arbetets gång. Det går dock inte att utesluta helt att författarnas förförståelse har påverkat 

resultatet. Forskare med en annan förförståelse skulle kunna tänkas tolka och analysera ett 

liknande material på ett annorlunda sätt. 

Överförbaret innebär i vilken grad resultatet är överförbart till andra grupper och 

sammanhang, (Henricson, 2012). Enligt Plantin och Danebeck (2009) söker en majoritet av 

dagens föräldrar information och stöd på internet. Mest aktiva på internet är 

förstagångsmammor från medelklass i åldern 30-35 men studien pekar också på att allt fler 

med olika socioekonomisk bakgrund aktivt använder internet. I föreliggande studie är 

författarnas upplevelse att kvinnorna är av varierande ålder med olika socioekonomiska 

bakgrunder och att många har barn sedan tidigare. Upplevelsen är också att det är kvinnor 

som upplevt svårigheter i samband med sin amning som är aktiva på forumen. Kvinnor som 

upplever sin amning som positiv och problemfri kanske inte känner ett behov av stöd via 

internet. Resultatet skulle framförallt kunna vara överförbart på kvinnor i Sverige som av 

olika anledningar upplever att amningen är jobbig.  En svaghet med studien är att det inte 

exakt går att urskilja vem som ”döljer” sig bakom inläggen. Det går aldrig med säkerhet att 

säga att resultatet är överförbart på till exempel vissa socioekonomiska grupper. Däremot 
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baseras resultatet på information från ett stort antal kvinnor vilket gör att det skulle kunna 

vara representerbart för populationen i stort.  

Forskningsetiska överväganden 

I föreliggande studie användes föräldraforum på internet för att samla in datamaterial för 

analys. Det finns etiska dilemman angående detta. Det största dilemmat är att kvinnorna inte 

är medvetna om att deras inlägg är föremål för en studie och har därmed inte fått möjlighet att 

ge sitt samtycke. Däremot har samtliga kvinnor frivilligt publicerat sina inlägg på webbsidor 

som är öppna för allmänheten och som inte kräver ett medlemskap. Detta är enligt Bruckman 

(2002) kriterierna för att forskare skall få inhämta material från internet för forskning, utan att 

tillfråga om samtycke. Vidare är forskaren skyldig att avidentifiera materialet och efter 

studiens avslut destruera materialet för att i möjligaste mån undvika att information går att 

härleda till en specifik person. Det finns dock alltid enligt författarna en risk att citat kan 

spåras till ursprungsinlägg via sökmotorer på internet. Risken för detta är dock liten eftersom 

citaten enbart består av korta sekvenser av ursprungsinläggen. Enligt Bruckman (2002) ska 

samtycke alltid inhämtas när ett känsligt ämne är föremål för forskning. Amning skulle kunna 

uppfattas som ett känsligt ämne. Däremot anser författarna att nyttan med studien i detta fall 

överväger det etiska dilemmat. 

Behov av vidare forskning 

Föreliggande studie undersöker attityder och svårigheter kopplade till amning ur ett brett 

perspektiv. Det skulle vara betydelsefullt att i framtida studier fördjupa sig inom ett specifikt 

område till exempel långtidsamning eller offentlig amning, då dessa ämnen är föremål för 

debatt både på sociala forum och i media. Kvinnorna i föreliggande studie upplevde bristande 

stöd och kunskap hos bland annat BVC-sköterskor. Det skulle därför vara av intresse att 

intervjua BVC -sköterskor för att ta reda om de också anser att det förligger en kunskapsbrist 

kring amning. För att bekräfta resultaten i den här studien behövs ytterligare studier som 

undersöker svårigheter och attityder till amning. 

Kliniska implikationer och samhällsnytta 

Ur ett samhällsperspektiv är forskning kring amning betydelsefullt då ett flertal studier visat 

att hälsovinsterna ökar för både kvinnan och barnet ju längre period barnet ammas, (Ip et al, 

(2007); Bai et al (2009); Van Rossum et al, (2006). Enligt Van Rossum, et al. (2006) skulle 

helamning under sex månader av alla barn medföra att kvinnor och barn skulle hålla sig 
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friskare under en längre period. För samhället skulle det innebära stora besparingar relaterat 

till minskad belastning på vården. Amning är därmed inte bara betydelsefullt för den enskilda 

individens hälsa utan även för folkhälsan och samhället i stort. Resultatet visade att många 

kvinnor upplevde att det var svårt att få till en fungerande amning och att det var vanligt med 

komplikationer. Kvinnorna upplevde brist på stöd och otillräcklig kunskap om amning hos 

hälso- och sjukvårdspersonal. För att förbättra det kliniska arbetet är det av stor vikt att 

personal på MVC, BB och BVC blir medvetna om detta. För att förbättra kunskapsnivån är 

det viktigt att personalen får möjlighet att uppdatera sin kunskap kontinuerligt samt att fylla 

på eventuella kunskapsluckor. Med rätt kunskaper kring amningsprocessen och vanliga 

komplikationer medför det att hälso- och sjukvårdspersonal kan stödja och hjälpa kvinnan 

samt i tid upptäcka och förebygga komplikationer. Resultatet visade även att kvinnorna 

upplevde att BVC-sköterskorna ofta fokuserade på hur barnet följde viktkurvan samt att de 

var snabba med att rekommendera ersättning. I det kliniska arbetet vore det önskvärt att BVC-

sköterskor även tittade på WHOs viktkurvor som är anpassade till ammande barn samt att de 

avvaktar med råd om ersättning när barnet är välmående och stått still i vikt en kortare period. 

Det kliniska arbetet skulle kunna förbättras genom att de kvinnor som önskar upprätthålla sin 

amning får adekvat information om hur ersättning kan påverka amningen negativt. För de 

kvinnor som inte vill amma är det också viktigt att personal på MVC, BB och BVC har 

kunskap om ersättning för att kunna och stödja och hjälpa dessa kvinnor på bästa sätt. 

Slutsats 

Amning är ett känsligt ämne och väcker starka känslor och åsikter såväl hos ammande 

kvinnor som hos omgivningen. Det föreligger svårigheter både att initiera och upprätthålla 

amningen. Amningen underlättas om kvinnan har en positiv inställning till amning och goda 

förkunskaper samt adekvat stöd från omgivningen. Brister någon, några eller alla av dessa 

delar finns det risk för att kvinnan ger upp sin amning. Bristande förkunskaper hos kvinnan 

själv samt otillräckligt och felaktigt stöd från omgivningen och då framförallt vårdpersonal 

gör att amningen kan bli problematisk och svår att upprätthålla. För att främja barns och 

kvinnors hälsa är det av stor vikt att hälso-och sjukvårdspersonal ger stöd och råd kring 

amning och ersättning baserad på evidensbaserad kunskap. Vidare behöver även kvinnorna 

ges möjlighet till utökad information kring amning och ersättning redan under graviditet med 

kontinuerlig uppföljning efter förlossning. 
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