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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Amningsfrekvensen i Sverige idag sjunker trots WHO:s rekommendationer om 

hur länge man bör amma sitt barn. Många mammor ger sina barn ersättning i ett tidigt skede 

och det finns flera olika faktorer som spelar in när det beslutet tas. Syfte: Syftet var att 

undersöka mammors attityder till amning och bröstmjölksersättning uttryckta på 

föräldraforum. Metod: Data samlades in från tre olika föräldraforum på internet. 

Datainsamlingen påbörjades den 28/9-2015 och pågick tills datamättnad uppnåddes. Det 

resulterade i totalt 308 inlägg. Data analyserades genom en kvalitativ innehållsanalys. 

Resultat: Resultatet visade att många mammor upplevde problem med tankar kring amningen 

och själva amningen, både fysiologiska och mentala hinder. Bristande kunskaper hos 

mamman samt otillräckligt stöd från vården försvårade amningen. Slutsats: För att undvika 

att amningsfrekvensen sjunker ytterligare så behövs mer riktade insatser till kvinnor som 

upplever problem och som är i behov av stöd i sin amning. Även mer förberedande kunskap 

om amning under graviditeten behövs.   

Nyckelord: Amning, bröstmjölksersättning, attityder, problem, internet        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

Background: Many mothers feed their infants formula at an early stage and there are 

different reasons for deciding to use formula feeding before breastfeeding. Aim: The aim was 

to study mothers attitudes towards breastfeeding and formula feeding expressed on parent 

oriented websites on the internet. Method: Data was collected from three different parent 

oriented websites on the internet. The collecting of data started on the 28th of September 2015 

and continued until data saturation was obtained. A total of 308 posts were included. Data was 

analyzed using a qualitative content analysis. Results: Many mothers experienced both 

physiological and psychological difficulties concerning breastfeeding. The mothers’ lack of 

knowledge about breastfeeding and inadequate support from health care professionals made 

breastfeeding more difficult. Conclusions: To avoid further decrease in the breastfeeding 

frequency, more qualified support for mothers experiencing breastfeeding difficulties is 

needed. More information about breastfeeding during pregnancy is also needed. 

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

Sjunkande amningsfrekvens 

Amningsfrekvensen har under det senaste decenniet visat på en nedåtgående trend och färre 

föräldrar väljer idag att amma sina barn enligt rådande rekommendationer. Idag innebär de 

rådande rekommendationerna från WHO att enbart amma sitt barn de första sex månaderna 

och därefter fortsätta amma i två år eller längre med tillägg av fast föda. Tidigare innebar 

rekommendationerna i Sverige att amma sitt barn 4-6 månader, något som delvis finns kvar 

när man pratar om hur länge ett barn ska ammas. Bröstmjölk tillgodoser barnet med 

tillräckligt med energi och näringsämnen för att växa och utvecklas under det första halvåret 

av barnets liv och fortsätter att göra det även under det andra halvåret. Bröstmjölk har många 

fördelar för barnet bland annat att det får i sig alla nödvändiga näringsämnen viktiga för 

tillväxten och hjärnans utveckling samt att det får ett naturligt skydd mot olika folksjukdomar 

såsom astma och allergier (Livsmedelsverket, 2015; WHO, 2015).  

Trots detta så minskar amning idag i alla grupper i samhället. Mammor med lång utbildning 

och mammor som är födda i utomeuropeiska länder ammar i högre utsträckning under första 

halvåret än mammor med kort utbildning och mammor som är födda i Europa. Nästan alla 

mammor börjar amma strax efter förlossningen men slutar sen efter kortare tid än vad de tänkt 

från början. Upp till 60 procent av de mammor som ammar slutar tidigare än vad de planerat 

från början på grund av olika orsaker (Odom, Li, Scanlon, Perrine & Grummer-Strawn, 

2013). Vid två månaders ålder helammar (enbart ammar) 66 procent av mammorna och vid 

fyra månaders ålder ammar 52 procent av mammorna i Sverige (Socialstyrelsen, 2014). I en 

australiensisk studie (Ming Wen, Simpson, Rissel & Baur, 2012) undersöktes sambandet 

mellan kunskap om WHO:s riktlinjer gällande amning och hur det påverkar hur länge 

mammor sen ammar. Resultatet visade att 59 procent av mammorna var medvetna om 

rekommendationerna från WHO men endast 39 procent var villiga att följa dem. Studien 

visade också att vid sex månaders ålder så var det endast tre procent av barnen som 

fortfarande helammades och 38 procent som ammades delvis. Idag uppskattas antalet 

spädbarn mellan 0 och 6 månader som helammas till 38 procent världen över. WHO har som 

mål att öka antalet barn som helammas upp till sex månader till 50 procent år 2025 (WHO, 

2015). För att det ska vara genomförbart behövs mer kunskap om varför mammor väljer att 

inte helamma enligt rekommendationerna utan istället ge sina barn ersättning och ta itu med 

orsakerna till varför.          
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Svårigheter vid amning 

Under den första tiden efter förlossningen är det många mammor som stöter på problem i sin 

amning och vänder sig då bland annat till sin barnavårdscentral (bvc) för rådgivning och stöd. 

Sjuksköterskan på barnavårdscentralen fyller en viktig funktion för föräldrar genom sin 

kunskap och uppmuntran. Många föräldrar söker sig också till internet och olika 

föräldraforum där de har tillgång till och lätt hittar information dygnet runt. Det kan vara svårt 

för föräldrar idag att tolka vad som är tillförlitlig information och vad som inte är det och 

många som använder internet som informationskälla saknar ett kritiskt perspektiv (Ringsberg, 

Olander & Tillgren, 2014). Det är viktigt att föräldrar idag får information om fördelarna med 

amning men också information om de problem som faktiskt kan uppstå den första tiden och 

längs vägen under amningsperioden. För vissa fungerar amningen på en gång efter 

förlossningen men för andra så tar det längre tid att få amningen att fungera. Då är det viktigt 

att föräldrarna får den hjälp som de känner att de behöver. Det kan finnas många förklaringar 

till varför amningen inte fungerar, förutom den förändrade livssituationen, såsom bristande 

självkänsla och självförtroende, dålig tilltro till den egna förmågan och bristande ork 

(Kylberg, Westerlund & Swedberg, 2014). I en svensk studie (Pajalic, 2014) fick 

sjuksköterskestudenter ge sin syn på hur de i sitt yrke som sjuksköterskor kan främja amning 

på bästa sätt. Information till föräldrar om amning ansågs viktigt, både innan de blivit 

föräldrar och efter att barnet kommit till världen. Tydlig information om fördelarna med 

amning ansågs också viktigt och information om vad det innebär att inte amma utan istället 

flaskmata, att det inte behöver underlätta utan faktiskt kan vara en stor utmaning. Ett stort 

problem i vägen för amningen ansågs vara bröstmjölksersättningsindustrin och dess påverkan 

på nyblivna föräldrar. Vissa studenter ansåg att den borde regleras bättre eller till och med att 

förbjudas i viss utsträckning.  

Bröstmjölksersättning istället för amning 

Många föräldrar väljer att ge sina barn bröstmjölksersättning istället för att fortsätta med 

amningen, av olika orsaker. Många gånger finns det osäkerhet hos mamman angående 

amningen redan innan barnet är fött och efter förlossningen kan det handla om smärta vid 

amning, tvivel rörande mjölkmängden samt svårigheter med själva amningen (Wagner, 

Chantry, Dewey & Nommsen-Rivers, 2013). Mammors attityder och inställning till 

bröstmjölksersättning varierar men det har blivit vanligare att mammor idag väljer att ge sina 

spädbarn bröstmjölksersättning i ett tidigt skede. I en studie från 2013 (Bonia, Twells, 
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Halfyard, Ludlow, Newhook & Murphy-Goodridge) uppgav mammor som tidigt valt att 

övergå från amning till bröstmjölksersättning att avsaknad av hjälp och stöd från sin partner 

var en bidragande orsak i det beslutstagandet och att de önskade att deras respektive skulle 

vara mer involverade i matningen av barnet. Andra orsaker var att det upplevdes mer bekvämt 

att ge flaska istället för att amma då det möjliggjorde matning av barnet även för partnern 

samt att det var genant att amma offentligt. Många av mammorna uppgav att beslutet att 

ersätta amningen med bröstmjölksersättning hade tagits redan innan barnet var fött och innan 

man rådgjorde med någon professionell inom området. 

Vårdens betydelse för föräldrar 

Barnhälsovården har ett stort ansvar när det gäller amningen och i att hjälpa föräldrar till att 

bibehålla amningen under barnets första sex månader. Det är viktigt att barnhälsovården är 

medveten om att många mammor upplever problem med amningen och att de behöver stöd, 

hjälp och adekvat rådgivning för att kunna upprätthålla amningen. Ibland kan det finnas flera 

bakomliggande orsaker till amningsproblemen än bara de fysiologiska och då måste mamman 

få hjälp även med det. Det är viktigt att mammor idag blir förberedda på att många 

amningsproblem går att lösa och att de får information om var de kan vända sig för att få rätt 

hjälp (Kylberg, Westlund & Swedberg, 2014). Ett problem idag är informationsflödet och att 

nyblivna föräldrar matas med information från alla möjliga håll. Det kan ibland vara svårt att 

värdera information som både delges en och som söks på egen hand. Många föräldrar söker 

sig till föräldrasajter och olika föräldraforum på internet och det kan vara svårt som förälder 

att veta vad som kan anses som tillförlitlig information. Där har vården ett stort ansvar i att 

hjälpa föräldrar med att hitta och tillgodogöra sig rätt information, baserad på evidens och 

vetenskap. 

I arbetet på bvc är det viktigt att stötta föräldrar i sitt föräldraskap genom att uppmuntra dem 

till att de klarar av uppgiften. Samma sak gäller för amningen. Båda föräldrarna ska känna att 

de är involverade i allt som har med barnet att göra, även amningen. Mammor som stöter på 

problem i amningen behöver ha både hjälp och stöd av sin partner för att känna sig 

motiverade att fortsätta. Har den ammande mamman en partner som är positivt inställd till 

amning så har det inverkan på hur länge mamman sen väljer att amma sitt barn (Kylberg, 

Westlund & Swedberg, 2014). Föräldrar idag ska kunna känna att de klarar av att amma och 

att de har resurserna och kunskapen för det.  

 



4 

 

Teoretisk referensram 

Orems omvårdnadsteori inriktar sig på att vården och vårdpersonal ska stärka föräldrar och 

hjälpa dem att hitta tilltro till sig själva. Enligt Orem (2001) är omvårdnadsprocessens första 

steg att identifiera ett omvårdnadsproblem där den självständiga förmågan inte räcker till. 

Nästa steg är att avgöra vilken åtgärd som är nödvändig för att främja patientens egenvård och 

tredje steget är att utföra samt utvärdera åtgärden. All professionell vårdpersonal använder sig 

av olika hjälpmetoder för att hjälpa de som har behov av det och där ingår vägledning och att 

stödja både fysiskt och psykiskt. Även undervisning är viktigt. Enligt Orem ger dessa 

hjälpmetoder en ökad förmåga till egenvårdsaktivitet hos den som behöver hjälp (Kirkevold, 

2000). Utifrån ett vårdvetenskapligt perspektiv så är det av stor vikt att stärka ammande 

mammor och deras respektive då det centrala inom vården är patienten och att bibehålla dess 

välbefinnande och hälsa. Ett av vårdvetenskapens konsensusbegrepp är människan (Hall, 

2010) och genom att studera just patientperspektivet så kan ytterligare, värdefull kunskap fås 

fram om hur mammor resonerar kring valet mellan att amma och ge bröstmjölksersättning.  

Problemformulering  

Amningen är värdefull för både mamma och barn, både på ett känslomässigt plan och rent 

närings- och hälsomässigt. Ändå väljer många mammor idag att inte amma eller att avbryta 

amningen innan barnet är sex månader och istället övergå till bröstmjölksersättning. Detta 

kan, som tidigare nämnts, ha många olika orsaker och bero på mer än det som kommer fram i 

mötet med sköterskan på bvc. Då amningen i samhället samtidigt minskar så behövs fler 

studier och mer kunskap kring hur föräldrar resonerar och tänker kring detta. 

Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka attityder till amning jämfört med 

bröstmjölksersättning uttryckta på föräldraforum; varför föräldrar går över från att amma till 

att ge bröstmjölksersättning och vilka faktorer som spelar in när det beslutet tas. 

METOD 

Design 

En deskriptiv kvalitativ metod valdes som design för studien. En deskriptiv ansats syftar till 

att beskriva och förklara och kvalitativ metod används för att få en fördjupad förståelse för 

hur människor tänker, utifrån deras eget perspektiv (Graneheim & Lundman, 2008).     
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Urval och tillvägagångssätt 

Tio småbarnsföräldrar ur författarens bekantskapskrets tillfrågades om vilka föräldraforum de 

känner till och har använt. Därefter valdes de tre största ut för insamling av material. 

Tabell 1.  

Föräldraforum Känt av antal föräldrar 

Familjeliv 7 

Libero 5 

Allt för föräldrar 4 

Nio månader 1 

 

 Inläggen som användes som material till studien skulle vara publicerade på svenska och fick 

inte vara mer än tre år gamla. Sökningar med orden amning och ersättning genomfördes tills 

mättnad uppnåddes och ingen ny information kom fram. 

Inklusions och exklusionskriterier: Inkluderade föräldraforum skulle vara välkända och gratis 

för användaren. De inlägg och svar som användes skulle vara relevanta utifrån studiens syfte. 

Datainsamlingsmetod  

Data utgjordes av inlägg på föräldraforum på internet. Inläggen handlade om attityder kring 

amning och bröstmjölksersättning och valet mellan de två. Först genomfördes en sökning 

efter inlägg där sökorden amning och ersättning användes. Samtliga inlägg och svar som 

handlade om amning och bröstmjölksersättning och som rörde studiens syfte valdes ut och 

överfördes till ett gemensamt dokument. Ingen skillnad gjordes mellan inlägg och svar på 

inlägget då syftet med studien var att undersöka attityder och åsikter, inte att jämföra. Ett 

inlägg kunde ha allt mellan 2 och 470 svar. Datainsamlingen påbörjades 28/9-15, inlägg och 

svar från det datumet och tre år tillbaka i tiden samlades in för utgörande av material tills 

datamättnad uppnåddes och ingen ny information kom fram. Totalt blev det 56 sidor text med 

308 svar och inlägg från sammanlagt 60 inlägg. Att använda data från internet kan möjliggöra 

forskning kring ämnen som kan vara känsliga och därmed annars svåra att forska kring 

(Skärsäter & Ali, 2012). 
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Forskningsetiska överväganden 

Då information till studien utgjordes av åsikter uttryckta på föräldraforum så gick det inte att 

tillfråga informanterna om deltagande i studien. De hade dock frivilligt publicerat offentliga 

inlägg på internet vilket kan tolkas som ett godkännande till att dela med sig av 

informationen. Offentlig kommunikation innebär bland annat inlägg som publiceras på olika 

internetforum och där personen som publicerat inlägget är medveten om att andra fritt kan ta 

del av det. Enligt personuppgiftslagen räknas anonyma inlägg på internet som ostrukturerat 

material och innebär därmed inga integritetsrisker (Skärsäter & Ali, 2013). Inlägg som 

användes i studien kommer inte att kunna spåras tillbaka till den som publicerade inlägget. 

Insamlat material behandlades konfidentiellt och förstördes efter studiens avslut. 

Bearbetning och analys 

Det insamlade materialet analyserades med hjälp av Graneheim och Lundmans (2008) 

kvalitativa innehållsanalys. Det innebar att materialet lästes igenom flera gånger för att få 

fram meningsenheter i texten. Detta för att få en bra bild av texten och för att få fram de mest 

framträdande och väsentliga budskapen. Det som bedömdes som framträdande innehåll 

kondenserades till koder. Koderna utgjorde underlag för kategorisering av texten och utgjorde 

flera eller ett enda ord. Koderna grupperades sedan ihop och bildade kategorier. De koder som 

bedömdes höra ihop hamnade i samma underkategori och på så sätt kom olika kategorier fram 

(Danielson, 2012).  

Tabell 2. Exempel på innehållsanalys 

 

Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori 

Funderar på 

ersättning då jag 

känner obehag 

och oro inför 

amning. Hela det 

snart kommande 

föräldraskapet 

känns påverkat av 

mina 

amningskänslor. 

Det väcker obehag 

och oro. 

Känner obehag 

och oro inför att 

amma redan 

innan barnet är 

fött 

Obehag och oro  Obehag och oro 

inför amning 

under 

graviditeten 

Tveksamhet till 

att amma redan 

innan barnet är 

fött 
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Förförståelse 

Författaren till studien är sjuksköterska som vidareutbildade sig till distriktssköterska. Genom 

utbildningen så fördjupades amningskunskaperna genom att gå kursen amning och bröstmjölk 

7,5 hp. Författaren hade dessutom personliga erfarenheter av att amma. Detta påverkade till 

viss del tolkningen av materialet på så sätt att författaren hade en viss egen förförståelse av 

amning.  

 

RESULTAT 

Det analyserade materialet resulterade i fem kategorier och fjorton underkategorier, se tabell 

3. Resultatet redovisas i löpande text och delas in i kategorier med tillhörande 

underkategorier. Citat anges med kursiv stil. 

 

Tabell 3. 

Kategorier Underkategorier 

Tveksamhet inför att amma redan innan 

barnet är fött 

- Svårt att föreställa sig hur det är att amma 

- Obehag och oro inför amning under graviditeten 

- Tidigare erfarenheter avgörande 

Onaturligt och konstigt att amma - Den egna kroppen = sexuell 

- Obehagskänslor inför amning som matningssätt 

- Olustkänslor inför att amma offentligt 

För krävande att amma - Att amma tar för mycket tid 

- Amning gör att man känner sig låst 

och tvungen att offra sig själv  

Bekvämt och mer jämlikt att ge ersättning - Att ge ersättning ger avlastning 

- Ersättning ger partnern en större roll 

Hindrande faktorer för en lyckad amning - Svårigheter för barnet att amma 

- Rädsla för att barnet inte blir mätt/otillräcklig 

mjölkproduktion 

- Smärta när barnet ammar 

- Bristande kunskaper om amning 
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Tveksamhet inför att amma redan innan barnet är fött 

Många mammor upplevde tveksamhet inför att amma redan under graviditeten. Det verkade 

till stor del bero på vad man hade för erfarenheter sen tidigare men också på grund av 

svårigheter med att föreställa sig att amma. 

Svårt att föreställa sig hur det är att amma  

Flera kvinnor hade redan under graviditeten svårigheter med att se sig själv sitta och amma 

sitt barn. Att kroppen helt plötsligt skulle användas till att mata en annan människa kändes för 

många främmande. Det var för många helt naturligt att andra kvinnor ammade men när det 

kom till dem själva så var det en annan sak. För vissa kvinnor så blev det hindret för stort och 

de började med eller övergick till ersättning kort efter barnets födelse.  

”Om du aldrig ammat, så är det väl rätt självklart att det känns konstigt. Jag tyckte att det lät 

otroligt osannolikt – vaddå äta på mig? Ungefär som att räcka fram armen och låta ungen ta en 

tugga” 

”Jag äcklas av tanken på att någon skulle äta ur min kropp, att min kropp plötsligt inte bara är 

min kropp utan någons skafferi. Jag äcklas inte av andra som ammar eftersom jag vet att det är 

naturligt, men när det kommer till mig själv så får jag dessa känslor.” 

 

Obehag och oro inför amningen under graviditeten 

En del mammor beskrev tankarna på amning som de haft under graviditeten som 

obehagskänslor och oro inför hur det skulle bli att amma. För vissa så handlade det mer om 

oro över att inte klara av något man aldrig tidigare gjort medan amning för andra var helt 

otänkbart och något som de absolut aldrig skulle kunna tänka sig. 

”Jag har aldrig ens prövat på att amma, det är ingenting för mig och det visste jag redan innan 

jag blev gravid med första. Visst försökte bm prata om att amning var det bästa för barnet men 

när jag sagt att jag redan bestämt mig så var det inget snack om saken.”   

Vissa mammor vittnade om att ha haft starka obehagskänslor inför amning under graviditeten 

och att de övervägt att ge ersättning men att de sen gav amningen en chans och då ändrade 

uppfattning.   
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”Jag kände kraftigt obehag inför att amma innan födseln, men bestämde mig ändå för att ge det 

ett försök. Tog ca 2 månader att få riktigt kläm på det och visst var det jobbigt i början. Men 

därefter var det hur smidigt som helst och jag har aldrig ångrat mitt beslut att amma.” 

”Jag tyckte rent ut sagt att det lät skitäckligt att amma och hade taggarna utåt att jag då fan 

INTE skulle amma, utan jag pumpade, sedan när jag provade att amma (bvc frågade vid 

hembesöket om hon fick visa i lugn och ro så fick jag göra som jag ville sedan) så kändes det helt 

okej.” 

 

Tidigare erfarenheter avgörande 

Många av de mammor som valde att ge sina barn ersättning från början beskriver tidigare 

tillfällen då amningen inte fungerat tillfredsställande. Hade man tidigare haft problem med 

amningen och givit ersättning så fanns ersättning redan med som ett alternativ inför att det 

nya barnet skulle komma till världen. Beslutet att ge sitt barn ersättning var då inte 

främmande utan något de tidigare gjort och kände till, något som verkade göra beslutet lättare 

att ta.   

”Har gett ersättning till mina 2 pga div. strul med amningen. Nu när 3:an kommer så skippar jag 

att ens genomlida amningsdelen. Det blir ersättning från start denna gång.” 

”Jag försökte amma med 1an, det värsta jag varit med om! Med 2an gav jag ersättning med en 

gång, det bästa jag gjort! Amning är jättebra om man kan och vill, om man inte vill eller kan ska 

man slippa.” 

Det var inte alla mammor, som tidigare givit ersättning och valt att göra det igen, som kände 

att det i slutändan var rätt beslut utan plågades av dåligt samvete, ånger och känslor av 

misslyckande. 

”Jag gillade inte heller tanken när jag var gravid med mitt första barn. Amningen sket sig sen 

också, men jag gav det iaf ett försök, plus att jag pumpade ur de första veckorna, det lilla jag 

hade och gav ihop med ersättning. Med andra barnet valde jag bort att ens försöka, något jag 

kom att ångra, fick sååå dåligt samvete gentemot bebisen…” 
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Onaturligt och konstigt att amma    

Många mammor beskrev sina känslor inför amning som att de såg på det som något onaturligt 

och konstigt. De hade svårt att förena de tankarna med att själva amma och känslorna av att 

det var onaturligt och konstigt tog ofta över och barnet fick ersättning istället. 

 

Den egna kroppen = sexuell 

En del mammor såg inte kroppen som något man skulle använda för att amma utan hade en 

annan syn på sin egen kropp och vad den var till för. Brösten sågs som något känsligt och 

inget som det skulle komma mat ifrån.  

”Med första barnet ammade jag i två veckor. Alla tjatade på mig så det kändes som ett tvång. 

Jag mådde oerhört dåligt. Blev illamående varje gång och grät när jag var ensam. Det kändes 

sexuellt och som att jag begick övergrepp på mig själv. Ville absolut inte ha barnet i närheten av 

mina bröst” 

”Jag avstod amningen för att JAG personligen tyckte att det kändes onaturligt och fel. För MIG 

så är mina bröst till för något helt annat.” 

 Vissa mammor tyckte att det kändes helt okej att amma så länge barnen var mindre men att 

amma ett större barn kändes främmande och opassande.  

”Slutade helt när hon var sju månader. Det var väldigt skönt att hon gav med sig så fort. 

Personligen tycker jag inte att det hade varit så trevligt att fläka med pattarna till en så stor 

bebis. Det är mysigt när de är små liksom.” 

 

Obehag inför amning som matningssätt 

En del mammor uttryckte svårigheter med att se kroppen som något som det skulle komma 

mat ifrån och att någon faktiskt skulle äta mat från deras kropp. För en del av mammorna så 

försvann dessa tankar när barnet kommit till världen och de väl provade på att amma men för 

andra så tog obehaget inför amningen över. Vissa mammor valde då istället att pumpa ur 

mjölk i kombination med att ge ersättning för att barnet skulle få bröstmjölk medan andra 

valde att endast ge ersättning. 
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”Amning äcklade mig så när dottern föddes testade jag att amma men en gång och aldrig igen. 

Försökte sen pumpa ut mjölk men kände mig som en mjölkko och klarade inte av de heller så det 

blev till att vi körde ersättning.” 

 

Olustkänslor inför att amma offentligt 

Något som skapade stor diskussion runt om på föräldraforumen och som många hade åsikter 

om var att amma offentligt. Det rådde stora meningsskiljaktigheter bland mammorna om 

känslorna inför att amma ute bland andra människor. Vissa mammor på forumen förstod inte 

alls hur man kunde tycka att det var så en känslig fråga medan andra mammor aldrig ens 

skulle överväga tanken på att amma på allmän plats. Detta kunde bero på att man inte ville 

blotta den egna kroppen och att man ogillade känslan av att folk tittade eller att man helt 

enkelt tyckte att det var för omständigt att amma ute bland folk.  

”Man vågar inte amma på caféer eller i parker för att folk kanske tittar. Jag själv upplever att 

det är jobbigt även med kompisar och hemma när familjen eller släkten är där. Känns som att jag 

måste gömma mig i ett annat rum och amma och då får man välja ett socialt liv eller amning i 

princip.” 

Många mammor verkade ha en uppfattning om att folk såg offentlig amning som stötande. En 

mamma som valt bort amningen förklarar sin syn på saken med att man inte vill amma 

offentligt på grund av vad alla andra skulle kunna tycka om det och på grund av den ständiga 

debatten kring offentlig amning.  

”Jag tror att ovilja att amma sina barn mycket väl kan bero på samhällsklimatet. Man vill helt 

enkelt inte vara en av dem som kallas ”äcklig”, ”sjuk” och liknande. ” 

För många av mammorna resulterade oron och obehaget över att amma offentligt i att de 

började med ersättning för att slippa de känslorna och för att slippa sitta hemma och känna att 

de måste gömma sig för omvärlden. För vissa verkade det gå bra att amma runt den närmsta 

familjen och bland vänner men för andra så verkade det otänkbart även att göra det. 

”Jag var obekväm med amning bland folk. Kunde bara amma framför den absolut närmsta 

familjen. Så jag helammade dottern i 3 månader men lämnade knappt hemmet. Kände mig 

instängd och deprimerad så jag bestämde mig för att börja ge henne ersättning då och då.” 
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För krävande att amma 

Att amma tar för mycket tid 

En stor anledning för många av de mammor som valde att ge ersättning verkade vara att det 

blev för tidskrävande att amma och att det kom som en chock för dem efter förlossningen. 

Många verkade inte beredda på hur ofta ett litet spädbarn kan behöva äta och verkade ha svårt 

att kombinera amningen med sina övriga dagliga sysslor. 

”Har nu gett upp amningen efter att ha ammat i stort sett konstant sen i fredags och sovit som en 

kratta natten mot lördag pga. 1 h täta amningar. Hade ju kunnat delamma men när maken börjar 

jobba imorgon så känns det bökigt när man ska ta hand om storebror också så nu blir det 

ersättning.”   

”Jag helammade min son till han var fem veckor (idag 11 veckor). Han ville ha mat hela tiden 

och han blev aldrig nöjd. Började med lite tillägg efter måltid. Gick sedan in med något mål 

under dagen med ersättning för att få lite annat gjort.” 

 

Amning gör att man känner sig låst och tvungen att offra sig själv 

Många mammor uttryckte att amningen gjorde att de kände sig väldigt låsta och att de 

upplevde att de bara satt hemma och ammade hela tiden. Det blev en för stor omställning att 

helt plötsligt inte kunna träffa vänner på samma sätt som förut och att ständigt behöva anpassa 

aktiviteter efter det ammande barnet. 

”Gav upp amningen efter 6 veckor pga. bl.a. att jag inte kunde gå ut eller åka hem tillvänner osv. 

Fanns andra orsaker också.. Amma offentligt för mig fanns inte på världskarta.. och att gå undan 

funkar inte alltid heller.” 

En del mammor ansåg att amningen innebar alldeles för stora uppoffringar och att man var 

tvungen att offra sig själv på för många sätt när man ammade. Att ständigt behöva vara 

tillgänglig verkade vara jobbigt för vissa och känslan av att aldrig få vara ifred tog då över 

och många började av den anledningen med ersättning. 

”Jag har inte ammat mina barn. Det hade säkert gått om jag ”stått ut” men jag ville inte. Det 

var inte bekvämt och jag tyckte att det var fruktansvärt jobbigt när det skulle till att matas.” 
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”Om man helammar så måste man finnas där vid varje måltid. Eller pumpa sig själv. Jag vill inte 

att barnet ska vara beroende av MIN närvaro.” 

 

Bekvämt och mer jämlikt att ge ersättning 

Den vanligaste orsaken till varför man gav ersättning bland mammorna på föräldraforumen 

var av bekvämlighetsskäl och för att kunna få avlastning, främst då av sin partner men även 

av andra i familjen. Många av mammorna verkade ha bestämt sig för ersättning redan innan 

förlossningen just av denna anledning och även för att partnern också tyckte att det var en bra 

idé att kunna dela på matningen. För en del mammor så handlade det om att deras partner inte 

skulle känna sig utanför eller ha sämre förutsättningar att kunna knyta an till barnet. Ett åter 

förekommande tips från mamma till mamma var att barnet sov mycket bättre om man gav 

ersättning. Här fanns det ett visst motstånd på de olika föräldraforumen från mammor som 

inte alls kunde förstå hur man kunde välja ersättning till sitt barn baserat på att kunna få 

avlastning och för att få sova bättre om nätterna.   

Att ge ersättning ger avlastning 

Många mammor beskrev att ge ersättning som något underlättande och avlastande. De ansåg 

att det var väldigt praktiskt då den andra föräldern också kunde hjälpa till med matningen, 

främst på nätterna. Att ensam slippa bära ansvaret för att barnet skulle ha mat sågs som en 

lättnad. En del mammor tyckte att det skulle vara jämlikt mellan båda föräldrarna och att det 

var den främsta anledningen till varför man gav ersättning.  

”Om det fungerar kommer jag amma första månaden för antikropparnas skull, sedan kommer 

jag att byta till ersättning. Dels för att pappan kommer att arbeta ganska långa dagar så jag 

tänker att han kan avlasta mig mer på kvällar och på nätter med ersättning.” 

En annan fördel tyckte mammorna var att de kunde ha mer egentid än om de skulle ammat 

och att de nu kunde göra saker utan att ständigt behöva finnas där för att kunna mata sitt barn. 

”Jag ger min son ersättning och den stora fördelen tycker ju jag är friheten. Jag kan lämna han 

med pappan en hel dag om jag vill plus att vi kan dela på det och ta varsin sovmorgon på helgen. 

Vet inte om det beror på ersättningen men han har även sovit hela nätter sen han var en månad.” 
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Ersättning ger partnern en större roll 

För många mammor som gav sina barn ersättning så var det en fördel att partnern då också 

kunde mata barnet och på så sätt få mer tid ihop med sitt barn, att det inte bara var mamman 

som fick den speciella närheten till barnet som matningsstunderna innebar. För en del av 

mammorna så var det otänkbart att amma just för att deras partner skulle slippa känna sig 

utanför och odelaktig i matningen. Många mammor på forumen argumenterade emot detta 

och ansåg att det fanns andra sätt som den andra föräldern kunde knyta an till barnet på och 

att det inte behövde vara en anledning till att börja med ersättning.  

”Närhet kan man få med flaska också och då med den bonusen att pappan också får bättre 

möjligheter att bygga en nära relation till barnet redan från början. Min första helammade jag i 

6 månader, slutade helt vid 8. Min andra helammade jag i drygt en 1 månad, slutade helt vid 

knappa 3 månader.”  

”Nu är bebis 3 veckor och jag ammar och vi ger ersättning. Hon tar båda lika bra, vi har haft 

tur. Jag kan gå och göra vuxensaker utan att stressa hem för att hon ska matas. Pappan blir 

delaktig på ett annat sätt och känner sig viktig och behövd. ” 

 

Hindrande faktorer för en lyckad amning 

Många mammor beskrev andra orsaker som försvårat eller omöjliggjort amningen och som 

gjort att de givit ersättning istället för att amma. Det var inte alltid självvalt och många 

mammor som velat amma uttryckte en stor sorg över att inte ha fått göra det utan att ha 

behövt ge sitt barn ersättning istället. 

”Jag kämpade själv jättemycket med amningen och i slutändan fick jag ge upp och pumpade 

några månader innan jag till slut gick över helt till ersättning. Och under denna tid så sörjde jag 

verkligen att jag inte kunde amma. Jag grät jättemycket och kunde inte prata om det utan att 

bryta ihop. Och efter detta kan jag känslomässigt inte förstå hur man kan välja bort det.” 

 

Svårigheter för barnet att amma 

Många mammor uttryckte att det hade varit svårt för barnet att amma, att barnet inte riktigt 

kommit underfund med hur det skulle göra. Det var inte helt ovanligt att man då började ge 

barnet flaska med utpumpad mjölk för att sen helt övergå till ersättning istället. Orsaker till 
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varför man slutade amma kunde vara felaktigt tag om bröstet, bristande sugförmåga och 

ständig frustration hos både mamma och barn.  

”Min dotter tog bröstet fel, det fungerade inte alls för oss, vi pumpade och gav flaska men tyckte 

det vart så omständigt så vi började ge ersättning. Jag var rädd för att folk skulle tycka att jag 

gav upp för lätt.” 

 

Rädsla för att barnet inte blir mätt/ otillräcklig mjölkproduktion 

Många mammor som fått ge upp amningen angav en rädsla för att inte kunna ge sitt barn 

tillräckligt med mat och att barnet inte blev mätt på den mjölk som fanns. Att barnet varit 

frustrerat trots att det ammade och fick i sig bröstmjölk tolkades då som att barnet inte fick i 

sig tillräckligt och behövde mer mat i form av ersättning. En del mammor fick rådet av bvc att 

ge tillägg av ersättning då deras barn inte ansågs ha gått upp i vikt tillräckligt. För några så 

slutade det med att barnet inte längre ville ta bröstet utan endast flaska. 

”Amningen ville inte funka och bebis blev inte mätt. Det kändes som ett misslyckande att behöva 

ge ersättning när han var 2,5 mån… när han fått ersättning i 3 veckor så slutade jag amma helt. 

Det blev bara en jobbig och stressfylld stund för oss båda.”  

Andra mammor beskrev att de hade dålig mjölkproduktion, att trots hur mycket de ammade så 

kom produktionen aldrig igång och de upplevde att de inte kunde tillfredsställa sitt barn med 

bara bröstmjölk. 

”Kom heller aldrig igång med amningen, använde en sån där amningsnapp som var sjukt 

jobbig.. Jag hade typ ingen mjölk, han blev ju aldrig mätt min pojk så jag bestämde mig till slut 

att bara ge han modersmjölksersättning.” 

 

Smärta vid amning 

Många mammor hade det jobbigt med amningen på grund av smärta när barnet ammade. Det 

kunde bero på fel tag hos barnet, såriga bröstvårtor och andra komplikationer såsom 

mjölkstockning. Det var vanligt att problemen började relativt tidigt och att de var svåra att få 

bukt med. För en del innebar det att amningen blev för kämpig och de kände sig tvungna att 

ge upp. 
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”Jag försökte amma under de två första dygnen men det gjorde så fruktansvärt ont att jag inte 

stod ut till slut. Jag hade råmjölk och min lilla dotter greppade och sög precis som hon skulle 

men det hjälpte inte. Vi försökte pumpa men det gjorde precis lika ont som att amma. Efter långa 

samtal med min man bestämde vi oss för att lämna amningen därhän för det var så stressande 

och ledsamt.” 

Vissa mammor med smärtproblematik vid amning fick rådet av bvc eller valde på eget 

initiativ att prova amningsnapp. Även om en del mammor inte alls tyckte om att använda den 

så verkade det som att många blev hjälpta av med smärta och såriga bröstvårtor på grund av 

den och sen kunde fortsätta med amningen utan större besvär. 

”Det gjorde fruktansvärt ont att amma för mig, smärtan när barnet började suga varje gång var 

så vidrig att det gick att jämföra med förlossningssmärtor. Fick råd av bvc att testa amningsnapp 

och se, då gick det bra.” 

 

Bristande kunskaper om amning 

Många av mammorna på föräldraforumen verkade ha uppfattningen att amningen var något 

som bara skulle fungera av sig självt. De mammor som var pålästa om amning innan barnet 

kom verkade mer förberedda på olika problem som uppkom under amningstiden och 

hanterade dem därefter. En del mammor som stötte på problem visste inte hur de skulle tolka 

själva amningssituationen eller sitt barn och då blev valet att ge ersättning inte så svårt. De 

mammor som var pålästa och förberedda verkade i större utsträckning också veta vad 

problemen berodde på och kunde på så sätt hantera dem bättre. Många av mammorna på 

föräldraforumen som ammat uttryckte att de trodde att det inte alls skulle ha gått lika bra om 

de inte haft de förkunskaper som de hade. 

”Jag vet att jag inte skulle ha lyckats med amning utan en massa info. Jag minns det första vi 

gravida hörde på informationsmötet på förlossningskliniken: mammor säger ofta att det så ont 

att amma, och att det var 100 ggr lättare att föda än att amma. Då blev jag rädd och fundersam 

och läste massa om amningstekniker osv. Jag är säker på att jag inte skulle lyckats om jag inte 

hade gjort det.”  

En del mammor beskrev att informationen om amning som man fick av mödravården (mvc) 

innan barnet kom var bristfällig och att det hade behövts mer information kring amning och 

allt vad det innebär för att kunna ha varit mer förberedd.  
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”Jag önskade verkligen att amningen skulle fungera. Men jag fick inget stöd från någon. Jag var 

övertygad om att amning bara fungerar, men så var ju inte fallet.”  

 

DISKUSSION 

Denna studie syftade till att undersöka attityder till amning och bröstmjölksersättning, och 

varför man väljer att övergå till bröstmjölksersättning, som mammor uttryckte på 

föräldraforum. Fem kategorier framkom i resultatet och de var: tveksamhet inför att amma 

redan innan barnet är fött, onaturligt och konstigt att amma, för krävande att amma, bekvämt 

och mer jämlikt att ge ersättning samt hindrande faktorer för en lyckad amning. Resultatet 

visade att mammor såg väldigt olika på amning. Åsikterna huruvida man skulle amma eller ge 

ersättning skiljde sig åt på många sätt och beroende på vad man hade för förkunskaper och 

tidigare erfarenheter. Vissa såg amning som en självklarhet till varje pris medan andra såg det 

som något nästintill otänkbart. Vissa ämnen skapade stor diskussion på de olika forumen och 

det diskuterades vilt huruvida amning verkligen var nödvändigt då många ansåg att 

bröstmjölksersättning faktiskt var minst lika bra. Andra mammor motsatte sig detta då de 

hävdade att det var just en ersättning för modersmjölken och att det var självklart att man som 

mamma till varje pris skulle ge sitt barn det bästa alternativet även om det kunde innebära 

stora uppoffringar.  

Resultatdiskussion 

Tveksamhet inför att amma redan innan barnet är fött 

I resultatet framkom det att många mammor hade funderingar kring att amma redan under 

graviditeten. Det kunde handla om obehagskänslor inför amningen och oro över hur det skulle 

bli med amningen när barnet väl kommit till världen. Andra hade väldigt svårt att föreställa 

sig hur det skulle bli att amma och var därmed tveksamma till om det var något för dem. 

Vissa hade bestämt sig för att inte amma redan innan barnet var fött medan andra gav det en 

chans och sen inte tyckte att det var så obehagligt eller svårt utan fortsatte. Enligt Cabieses, 

Waiblinger, Santorelli och McEachan (2014) och Bonia et al. (2013) bestämmer sig många 

kvinnor redan under graviditeten för om de tänker amma eller ge ersättning och det kan bero 

på olika orsaker såsom utbildning, ursprung, ålder och om man är i en stadig relation. Om 

man hade positiva eller negativa erfarenheter av att amma sen tidigare hade också stor 

betydelse för hur man kände inför amningen under graviditeten. Många mammor som tidigare 
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ammat men där det inte fungerat tillfredsställande var inte motiverade till att försöka igen utan 

majoriteten av de mammorna gav då ersättning på en gång till det nya barnet. Hade man 

tidigare ammat ett barn där amningen fungerat bra var sannolikheten större att man valde att 

amma igen, som Jessri, Farmer, Maximova, Willows och Bell (2013) bekräftar.  

Onaturligt och konstigt att amma 

Det framkom i inläggen att många mammor hade svårt att se amningen som något naturligt 

och självklart. Istället beskrev de känslor av att det var onaturligt att amma och att det skulle 

kännas konstigt att göra det. Detta verkade ofta förknippat med uppfattningen av och känslor 

kring den egna kroppen och att det skulle kännas konstigt att använda den som ett verktyg för 

att mata en annan människa, även om det var ens eget barn. Hur man uppfattade sig själv och 

sin kropp verkade många gånger vara avgörande faktorer. Självkritiska tankar kring den egna 

kroppen och den egna självbilden är något som många kvinnor kämpar med. Känslan av att 

blotta sig själv genom att amma verkade vara något som skapade ångest hos många mammor 

och är en bidragande orsak till varför mammor väljer att inte amma idag. Det framgick tydligt 

runtom på forumen och påvisas även i studier av Brown (2014) och Wagner et al. (2013). 

Osäkerhet och dåligt självförtroende har också betydelse för hur man hanterar sådana känslor 

som finns innan barnet kommer och som uppstår under amningen och om man söker hjälp hos 

någon professionell inom området istället för att ge upp. Något som var starkt förknippat med 

känslor kring den egna kroppen och som det var livlig diskussion om runtom på forumen var 

att amma offentligt. Det var något som många verkade ha en stark åsikt om. För vissa 

mammor verkade det vara självklart att amma ute bland folk, något som man bara gjorde och 

som allmänheten runtom helt enkelt fick acceptera då det var helt naturligt. För de mammor 

som tyckte annorlunda så dominerade olustkänslan inför att någon annan skulle se att man 

ammade och de var rädda för vad folk runtom skulle säga och tycka. En del mammor beskrev 

olustkänslan av att amma så stark att de helt enkelt inte klarade av det utan att de istället valde 

att ge sina barn ersättning just på grund av det. Att känna sig bekväm med att amma offentligt 

i sociala situationer och att ha för avsikt att helamma sitt barn har ett starkt samband och har 

också betydelse för hur länge man sen ammar sitt barn (Stuebe & Bonuck, 2011).  

För krävande att amma  

En annan stor orsak till varför många mammor valde att ge ersättning var att amningen blev 

för mäktig och upptog för mycket tid. De verkade inte beredda på att amningen faktiskt tar 

mycket tid och kräver en hel del av den ammande mamman. Att offra sig själv på det sättet 
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under en kort period av livet verkade otänkbart för en del och de ville kunna fortsätta gå ut 

själva och träffa vänner utan att behöva känna sig låsta till amningen och barnet. Många 

mammor hade svårt att acceptera att livet förändras i och med att man får barn. Att det lilla 

barnet i början ville amma väldigt frekvent och så även nattetid upplevdes som jobbigt. 

Mycket av detta verkade bottna i att man inte längre hade kontroll på tillvaron och att man 

hade svårt att låta barnet styra den. Enligt Brown och Arnott (2014) så är chansen större att 

mamman slutar att amma och ger ersättning i ett tidigt skede om hon har svårt för att låta 

barnet bestämma hur matmönstret ska se ut och har behov av rutiner redan från start. För de 

mammor som istället accepterar att det är barnet som styr matmönstret och blir bekväma med 

det så är sannolikheten större att de också ammar sitt barn.   

 Bekvämt och mer jämlikt att ge ersättning 

Resultatet visade att en stor anledning till varför många mammor väljer att ge ersättning var 

av bekvämlighetsskäl, för att kunna få avlastning av sin partner eller någon annan inom den 

närmsta familjen. Tanken på att behöva ta hela ansvaret för matningen av barnet verkade vara 

jobbig för vissa mammor och handlade då främst om nätterna då de uttryckte att det var 

väldigt skönt att kunna få hjälp av partnern med att mata barnet. Många av mammorna runtom 

på forumen som gav ersättning istället för att amma hade som argument att barnet sov mycket 

bättre på ersättning då det blev mättare. Dessa mammor gav gärna råd till andra mammor att 

prova ge ersättning på kvällen för att få barnet att sova bättre om nätterna. Som nybliven 

förälder kan det vara svårt att värdera alla råd som ges och för många så är det just den 

bristande sömnen som är det tuffaste. Då är det lätt att man tar till sig att man som mamma får 

mer sömn om man ger ersättning istället för att amma. I en studie av Montogomery-Downs, 

Clawges och Santy (2010) där mammor som gav ersättning jämfördes med mammor som 

ammade, visade det sig att det inte var någon skillnad i total sömnmängd mellan de båda 

grupperna. Som nybliven mamma bör man upplysas om att ge ersättning inte är någon garanti 

för att man får mer och bättre nattsömn, något som verkade vara en vanlig missuppfattning 

runtom på forumen. 

Ett annat skäl till att dela på matningen genom att ge ersättning var att partnern då kunde 

knyta an starkare till barnet än om det bara var mamman som matade. Enligt Brown och 

Davies (2014): Bonia et al. (2013) och Lanterää, Pölkki, Ekström och Pietilä (2010) så känner 

sig många pappor, trots att de kan vara positivt inställda till själva amningen, exkluderade när 

mamman ammar och de känner att de inte kan hjälpa till med barnet så mycket som de skulle 
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vilja. Att inte få vara lika delaktiga som mamman i den där speciella, första tiden med barnet 

upplevs som jobbigt av många nyblivna pappor och kan skapa frustration både hos pappan 

och hos mamman. Många mammor på forumen verkade tycka synd om sin partner som blev 

utanför genom amningen och ville att de också skulle få vara delaktiga i matningen. Sherriff, 

Hall och Panton (2014); Tohotoa et al. (2010) och Hunter och Cattelona (2014) menar att 

pappor måste få bättre kunskap och medel för att kunna stötta sina respektive i amningen. 

Genom mer kunskap om amningens fördelar och hur man kan stötta sin partner så kan pappor 

bli mer delaktiga och spela en större roll för att hjälpa till att initiera och upprätthålla 

amningen. Vissa mammor på forumen såg amningen som en bidragande faktor till ojämlikhet 

och ville inte amma på grund av det utan ville att det skulle vara jämlikt mellan båda 

föräldrarna, så även när det kom till matningen av barnet.   

Hindrande faktorer för en lyckad amning 

Många mammor stötte på problem under amningen som gjorde att de istället gick över till att 

ge sitt barn ersättning. Den främsta orsaken var amningsbesvär som smärta, att barnet inte 

hade rätt teknik vid amning och dåligt tag eller att de upplevde att mjölken inte räckte till. 

Många av mammorna som stötte på sådana bekymmer tidigt i amningen och längs vägen 

tyckte att det blev för kämpigt att amma och gick i många fall över till att ge ersättning. 

Studier (Wagner et.al, 2013, Plagens-Rotman et al. 2014) visar att kvinnor som stöter på 

problem tidigt i amningen såsom oro över att mjölken inte räcker till, att barnet har dåligt tag 

om bröstet och oro över att barnet inte får i sig tillräckligt är starkt förknippat med att övergå 

till ersättning, ofta i ett tidigt skede. Den orsaken till oro som verkade vara störst hos 

mammorna på forumen var otillräcklig mjölkproduktion och att de upplevde att mjölken inte 

räckte till. Det är också den vanligaste amningskomplikationen men endast ett fåtal, cirka en 

procent, av alla kvinnor är oförmögna till att producera tillräckligt med mjölk (Kylberg, 

Westlund & Zwedberg, 2014). Mammorna på forumen hade olika strategier för att hantera 

problemen som uppstod, vissa verkade ha inställningen att kämpa på och ha tålamod för att få 

amningen att fungera medan andra istället inte orkade kämpa alls utan gav ersättning på en 

gång när problemen uppstod. Vet man vad ett problem beror på och bottnar i så kan det 

upplevas lättare att hantera det. Vidare så upplevde en del av mammorna att de fått rådet av 

bvc att kämpa på och härda ut medan andra upplevde att de fått råd om att ge ersättning 

alldeles för snabbt, när mammorna själva kände att det fanns mer att göra innan man tog till 

den lösningen. Ofta baseras råden till mamman vid amningsproblem på att lösa 

matningsproblematiken snabbt, lösningen blir då ersättning, och det fokuseras inte så mycket 
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på vad som egentligen är roten till problemet (Zwedberg & Naeslund, 2011; Trickey & 

Newburn, 2012). Det verkade inte som att så många mammor upplevde att barnhälsovården 

kunde hjälpa till med amningsproblemen som uppstod när kontakten med bb fasats ut utan att 

de då mer eller mindre fick klara sig själva. Många mammor får problem med amningen efter 

ett tag och det kan vara svårt att veta var man ska vända sig då kontakten med bb upphört och 

kontakten med bvc inte helt etablerats. En del mammor tyckte att amningshjälpen var till stor 

hjälp. I en svensk studie (Blixt, Mårtensson & Ekström, 2015) så fick vårdpersonal som möter 

ammande mammor processorienterad utbildning gällande amningsrådgivning. Dessa fick 

sedan agera amningsrådgivare åt en grupp mammor och jämfördes med andra 

amningsrådgivare som inte genomgått den processorienterade utbildningen som höll i 

rådgivning för en kontrollgrupp. Resultatet visade att den gruppen mammor som fick hjälp av 

vårdpersonalen som erhållit utbildningen var mer nöjda med amningsrådgivningen och 

upplevde mindre amningsbesvär såsom otillräcklig mjölkproduktion, efter att ha ammat i 3 

månader. Det varierade på föräldraforumen vad mammorna verkade ha för kunskaper om 

amning och hur väl de kände till WHO:s rekommendation om amning. En del mammor 

verkade känna till den väl och var väl medvetna om vad den innebar medan andra mammor 

inte tyckte att den kunde appliceras på svenska barn utan att rekommendationerna främst 

rörde u-länder där man inte har rent vatten att tillgå. Vissa mammor var medvetna om 

rekommendationerna men valde ändå att ge ersättning av olika skäl. Enligt Ming Wen, 

Simpson, Rissel och Baur (2012) så är medvetenhet om WHO:s rekommendationer starkt 

förknippat med om man överhuvudtaget planerar att amma sitt barn och även hur länge man 

sen väljer att amma sitt barn. Är man insatt i vad rekommendationerna innebär och varför de 

finns så är man också mer angelägen att amma. Genom att vara insatt i det kanske mammor 

kan hantera diverse problem som uppstår annorlunda, om de är mer beslutsamma till att få 

amningen att fungera baserat på vad som rekommenderas vara det bästa för barnet. Många av 

de mammor som gav ersättning hävdade att de inte skulle göra det om det inte var minst lika 

bra för barnet som bröstmjölk. Att ersättning är så tillgängligt och väletablerat som 

matningsalternativ kan också vara en faktor som försvårar en lyckad amning och inte bara en 

säkerhet, att man som mamma hela tiden vet att det finns ett annat alternativ när man stöter på 

motgångar i amningen. 

Teoretisk referensram 

För att kunna hjälpa kvinnor som har olika sorters problem gällande amningen så behövs 

hjälp och stöd för att hon ska känna att hon klarar av uppgiften. Orems egenvårdsteori (2001) 
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menar på att människan är en medveten, rationell och handlingsinriktad varelse. Teorin 

inriktar sig på att omvårdnad går ut på att stödja människans egenvårdskapacitet och hjälpa 

henne till självständighet i olika aktiviteter. Vid egenvårdsbehov i samband med ett 

hälsoproblem så måste man modifiera sin självbild genom att förstå att man befinner sig i ett 

visst hälsotillstånd och att man är i behov av omvårdnad. Egenvården delas in i tre faser och 

liknas vid en målinriktad handlingsprocess. Först behöver man klargöra vilka handingar som 

behövs göras för att säkerställa hälsa och välbefinnande. Vidare så behövs kontinuerligt 

utförande av dessa handlingar och till sist så krävs ett konkret genomförande av handlingarna. 

Ibland så fungerar det inte i praktiken trots adekvat hjälp och försök till egenvård och det kan 

ha olika anledningar. Orems teori lyfter fram tre olika typer av egenvårdsbegränsningar; 

begränsade kunskaper, begränsad förmåga att bedöma och fatta beslut samt begränsad 

förmåga att utföra vissa handlingar som ger resultat. Mammor som stöter på problem i sin 

amning eller känner sig osäkra på om de verkligen kan och vill amma behöver redskapen för 

att känna att de klarar av det. Egenvårdskapaciteten varierar från person till person och kan 

bero på individens ålder, livserfarenhet, kunskaper, utbildning och resurser. Enligt Kirkevold 

(2000) så är det grundläggande styrande faktorer i Orems teori. Som vårdpersonal som möter 

mammor med amningsproblem är det viktigt att man främjar mammans egenvård och stärker 

henne i sin egenvårdskapacitet genom kunskap och uppmuntran. Orem menar på att alla 

professionella hjälpare, däribland sjuksköterskor, bör vägleda, stödja och undervisa personer 

man möter i vården och att detta skapar en ökad förmåga till egenvårdsaktivitet hos personen 

som är i behov av det.   

Metoddiskussion 

Studiens syfte var att undersöka attityder gällande amning och bröstmjölksersättning uttryckta 

på föräldraforum. Materialet utgjordes av publicerade inlägg på föräldraforum. Med tanke på 

att det ges möjlighet att diskutera fritt på internet utan att uppge sin identitet så kan attityder 

och åsikter där komma fram som kanske inte hade kommit fram i mötet med vården. Amning 

är ett känsligt ämne för många och det kan vara svårt att uttrycka sin åsikt om amning på 

andra forum där man inte kan vara anonym. Just anonymiteten är en svår fråga när det 

kommer till forskning och om man har rätt att använda inlägg som människor publicerat på 

internet utan deras vetskap. Inlägg eller meddelanden som sänds till olika forum på internet 

kan ses som offentlig kommunikation där personen som publicerar inlägget är medveten om 

att det blir tillgängligt för allmänheten. Utifrån personuppgiftslagen så räknas anonyma inlägg 

på internetforum som ostrukturerat material och innebär inga risker för integriteten, så länge 
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inte innehållet är kränkande på något sätt. En del forskare anser att människor är medvetna 

om vad de gör när de publicerar ett inlägg på ett internetforum och att det därför är försvarbart 

att använda det som material för forskning utan informerat samtycke (Skärsäter & Ali, 2013).  

Metoden i en kvalitativ studie kan enligt Graneheim och Lundman (2008) bedömas utifrån 

begreppen trovärdighet, tillförlitlighet och överförbarhet. En studies trovärdighet bedöms efter 

om lämplig metod använts för att svara på studiens syfte och frågeställningar. I föreliggande 

studie så har den metoden som använts gjort att studiens syfte har gått att uppnå. Den valda 

datainsamlingsmetoden innebar att information från många olika mammor kunde inhämtas 

och användas som material, tills datamättnad uppnåddes. Genom det kunde ett brett och 

varierat material fås fram. Genom att använda citat så stärks trovärdigheten då mammornas 

åsikter och upplevelser med egna ord på så sätt kommer fram. En svaghet med att samla 

information genom inlägg på internetforum är att det inte med säkerhet går att veta vem den 

som skriver är och att den är samma person som den utger sig för att vara. 

Tillförlitlighet innebär huruvida studiens resultat skulle kunna bli detsamma om studien 

utfördes igen med en liknande undersökningsgrupp (Graneheim & Lundman, 2008). Då 

metoden finns beskriven så är det möjligt att upprepa studien. Det som kan skilja åt mellan 

författare är uppfattningen om när datamättnad uppnås. En faktor som kan hota en studies 

tillförlitlighet är författarens förförståelse. Genom studien så har författaren varit medveten 

om den egna förförståelsen och försökt att koppla bort den. En svaghet med studien är att det 

endast varit en författare och på så sätt varit svårt att diskutera och resonera kring den egna 

förförståelsen och materialet i stort. En person med en annan förförståelse hade kanske tolkat 

materialet på ett annorlunda sätt och genom flera författare så hade det gått att diskutera 

materialet och på så sätt fått en djupare förståelse av texten. 

Överförbarhet innebär hur väl resultatet kan överföras till andra grupper (Graneheim & 

Lundman, 2008). Så gott som alla mammor har kontakt med bvc och det är ett stort antal 

kvinnors åsikter som presenteras i studien. Då det mestadels är mammor som uttrycker åsikter 

i föräldraforum på internet och också mestadels de som har kontakt med bvc angående 

amningsproblem så anses resultatet vara överförbart till verkligheten.  

Forskningsetiska överväganden 

I föreliggande studie så användes föräldraforum som insamlingskälla av material. Detta kan 

vara känsligt då informanterna till materialet som används i studien inte har tillfrågats om lov. 
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Vissa forskare hävdar att man behöver informerat samtycke innan man kan använda 

publicerat material från internet (Eysenbach & Wyatt, 2002). Att publicera inlägg på 

offentliga internetforum kan tolkas som ett godkännande till att informationen kan komma att 

användas i olika sammanhang. Genom att jämföra publicerade åsikter och tankar på internet 

med evidensbaserad information så kan man lättare identifiera områden där det föreligger en 

kunskapsbrist som kräver förbättring (Eysenbach & Wyatt, 2002). Det anser författaren vara 

övervägande i det etiska dilemmat som kan finnas med föreliggande studie.    

Behov av vidare forskning 

Då amning är ett ständigt laddat ämne för många och fler och fler väljer att inte amma så 

behövs fler studier kring svårigheterna med amning. Många mammor upplever bristande 

kunskaper på barnavårdscentralen, studier som undersöker hur mammor med 

amningsproblem kan bli hjälpta, både från mammors och från vårdens perspektiv, vore därför 

av intresse.  

Projektets betydelse och kliniska implikationer 

Trots klara rekommendationer från WHO, livsmedelsverket och socialstyrelsen samt tillgång 

till erfaren vårdpersonal med kunskap inom ämnet så sjunker amningsfrekvensen i Sverige 

idag. Föräldraforum på internet är en plats där människor kan uttrycka sina åsikter anonymt 

utan känslan av att bli granskade. Där kan attityder och värdefull information finnas som 

kanske inte kommer fram i mötet på bvc. Vissa ämnen som har kommit fram under arbetets 

gång är väldigt laddade och kan vara svåra för mammor att ta upp på bvc utan känslan av att 

känna sig dömda eller dumma. Många av mammorna i studien ansåg att de inte fick 

tillräckligt med föreberedande kunskap om amningen på mvc och otillräcklig hjälp på bvc, 

detta är något som vårdpersonal inom de områdena behöver bli medvetna om och som 

behöver förbättras för att undvika att amningsfrekvensen sjunker ytterligare. För vårdpersonal 

som möter dessa föräldrar så kan studien bidra med ökad kunskap om hur mammor ser på 

amning jämfört med bröstmjölksersättning, information om beslutsfattandet i övergången 

mellan de två samt vilka faktorer som kan spela in. Ur samhällssynpunkt så bidrar studien 

med ytterligare information om varför mammor idag väljer att inte amma utan istället ge 

ersättning. En kunskap som behövs om den sjunkande amningsfrekvensen i samhället på sikt 

ska kunna förändras och man ska kunna hjälpa mammorna på ett mer effektivt sätt. Genom att 

undersöka attityder på föräldraforum rörande amning och bröstmjölksersättning så kom 
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information fram som kan hjälpa vården att få en bredare bild av varför mammor idag väljer 

att övergå från amning till bröstmjölksersättning.  

Slutsats 

Amning är ett laddat ämne för många och det kan vara svårt att ta upp sina åsikter och 

funderingar kring amningen på bvc. Det finns många anledningar till varför mammor väljer 

att ge sina barn ersättning framför att amma och beror på fler faktorer än bara de fysiologiska. 

Många mammor kämpar med sin egen självbild och sina obehagstankar kring amning, både 

före och efter att barnet fötts. Det är av stor vikt att vården i mötet med dessa mammor får en 

ökad medvetenhet om detta och ger råd och stöd utifrån mammans behov av hjälp och riktar 

insatserna till där de behövs för att hjälpa mamman att kunna upprätthålla amningen. Mer 

kunskap och undervisning om amning före graviditeten behövs för att föräldrar ska känna sig 

säkra på att de klarar av att amma och sen lyckas upprätthålla amningen.     
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