
 

 

 

Psykologexamensuppsats 

Unga mödrars upplevelser av 

amning 
 

En kvalitativ intervjustudie 
 

Författare: Katarina Roberg & 
Josefin Schwartz  
Handledare: Caroline Johansson 
Examinator: Jens Agerström 
Termin: VT17 
Ämne: Psykologi 
Nivå: Master 
Kurskod: 5PS44E 



  
 

i 
 

Sammanfattning 

Syftet med föreliggande kvalitativa studie var att undersöka unga svenska mödrars 

upplevelser och erfarenheter av amning för att öka förståelsen för kvinnors subjektiva 

amningsupplevelse. Studien syftade även till att undersöka hälso- och sjukvårdens och den 

sociala omgivningens roll i amningsupplevelsen. Nio semistrukturerade intervjuer 

genomfördes och analyserades genom tematisk innehållsanalys. Resultatet utgjordes av fem 

teman: Ömsesidigt utbyte, Oskrivna amningsregler, Att inte klara uppgiften, Någon att vända 

sig till och När stödet brister. Resultatet visade på informanternas syn på amning som naturlig 

och det bästa för barnet. Amningen beskrevs vara en viktig del av moderskapet och 

amningssvårigheter var förknippade med känslor av misslyckande och otillräcklighet. I 

resultatet framkom hur kvinnorna upplevde en press att amma, från både omgivningen och 

hälso- och sjukvård. Studien visade även på de unga mödrarnas behov och avsaknad av 

gemenskap och socialt stöd i relation till amningen. 
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Abstract 

The aim of this qualitative study was to examine young mothers breastfeeding experiences in 

order to gain a better understanding of women’s subjective experience.  Furthermore, the 

purpose of this study was to examine how the health care system and the women’s social 

environment influenced the breastfeeding experience. Nine semi-structured interviews were 

conducted and analyzed by thematic analysis. The analysis resulted in five main themes: 

Mutual exchange, Unwritten rules of breastfeeding, Unable to manage the task, Someone to 

turn to and When the support fails you. The results showed the women’s view of 

breastfeeding as natural and the best option for the child. Breastfeeding was described as an 

important part of motherhood and breastfeeding difficulties were associated with feelings of 

failure and inadequacy. The women experienced pressure to breastfeed, both from the health 

care system as well as their social surroundings. The study showed the young mothers’ lack of 

and need for social support and sense of belonging in regards to breastfeeding.  
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Inledning 
Amningsfrekvensen i Sverige har de senaste decennierna följt en nedåtgående trend, vilken 

sedan år 2010 stagnerat (Socialstyrelsen, 2014). Majoriteten av mödrar i Sverige initierar 

amning (Socialstyrelsen, 2015). Enligt Socialstyrelsens (2015) rapport ammades år 2013 96.0 

% av alla nyfödda vid en veckas ålder. Vid sex månaders ålder var denna siffra 63.0 %, varav 

enbart 15.2 % barn helammades, detta trots att både Världshälsoorganisationen (WHO) och 

Livsmedelsverket lyfter amningens många fördelar samt rekommenderar helamning av barn 

under barnets första sex levnadsmånader (Livsmedelsverket, 2011; Socialstyrelsen, 2015; 

WHO, 2003).  

Amning som fenomen är komplext och flera psykologiska, sociala, fysiologiska och 

demografiska aspekter påverkar kvinnans amning. Psykologiska faktorer som moderns tilltro 

till sin egen förmåga och attityder gentemot amning är betydande för kvinnans amning, i 

synnerhet för hur länge amningen fortgår (Thulier & Mercer, 2009). Tidigare forskning har 

undersökt sociodemografiska aspekters påverkan gällande amningsfrekvensen för att söka 

förklara den nedåtgående trenden. Aspekter som exempelvis ålder, utbildningsnivå och 

inkomst har studerats i förhållande till amningsfrekvensen (Socialstyrelsen, 2014). Både i 

Sverige och internationellt har gruppen unga mödrar uppmärksammats utmärka sig avseende 

lägre amningsfrekvens och amningslängd (Bonet, Marchland, Kaminski, Fohran, Betoko, 

Charles, & Blonde, 2013; Socialstyrelsen, 2014; Thulier & Mercer, 2009).  

Existerande forskning inom amningsområdet är primärt kvantitativ och ett behov finns 

av ökat fokus på den individuella kvinnans subjektiva upplevande och erfarande för att erhålla 

kunskap kring mödrars amningsval. Amning påverkar inte bara kvinnan under de fysiska 

amningstillfällena utan påverkar hela hennes varande och existens; som både moder och 

kvinna. Amning kan verka stärkande för modern (Palmér, 2015) men kan även innebära 

känslor av misslyckande, otillräcklighet och ett ifrågasättande av sig själv och sin förmåga 

som moder och kvinna (Zwedberg, 2010). Förståelse för mödrars upplevelser och erfarenheter 

av amning behövs för att kunna använda förestående kunskap i bemötandet av mödrar 

(Palmér, 2015) i denna unika tid i livet (Stern, 1996). Det är även viktigt för det framtida 

arbetet med utformning av amningsstöd (Rudman & Waldenström, 2007), detta för att ge 

mödrar som önskar amma goda förutsättningar och möjligheter för att kunna lyckas med 

amningen (Palmér, 2015). Syftet med föreliggande studie är att undersöka unga mödrars 

upplevelser och erfarenheter av amning. 
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Amningens effekter 

Det finns idag väldokumenterat stöd för amningens många hälsofrämjande fördelar, både för 

barnet och modern (Hörnell, Lagström, Lande, & Thorsdottir, 2013). Bröstmjölk främjar 

barnets immunförsvar och utgör skydd mot infektioner som exempelvis luftvägsinfektion och 

akut öroninflammation och mag-tarminfektion (Hörnell et al., 2013; Ladomenou, 

Moschandreas, Kafatos, Tselentis, & Galanakis, 2010). Bröstmjölkens immunologiska 

påverkan tycks vara avhängig amningsduration och huruvida barnet hel- eller delammats. 

Barn som helammas i sex månader tycks utveckla ett ökat skydd mot infektioner (Ladomenou 

et al., 2010). Med helamning avses föda i form av enbart bröstmjölk samt vatten och 

eventuella vitaminer eller läkemedel (Socialstyrelsen, 2014). Forskning har även funnit stöd 

för att amning har viss reducerande inverkan gällande kolesterol och blodtryck samt risk för 

övervikt och fetma senare i livet. Amning tycks också utgöra skydd mot celiaki, 

inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) samt diabetes (Hörnell et al., 2013).  Huruvida bröstmjölk 

har en positiv inverkan på barnets kognitiva utveckling och förmågor är omdiskuterat inom 

forskningen (Holme, MacArthur, & Lancashire, 2010). Studier har funnit visst stöd för 

amningens fördelaktiga effekt på IQ (Hörnell et al., 2013). Samtidigt finns forskningsresultat 

som tyder på att bröstmjölk inte påverkar barnets kognitiva förmågor (Holme et al., 2010). 

För modern medför amning reducerad risk för äggstockscancer (Chowdhury et al., 2015; Li et 

al., 2014). Forskning har även funnit stöd för minskad risk för bröstcancer och typ 2-diabetes 

hos mödrar som ammar eller har ammat (Chowdhury et al., 2015). 

 

Amning som upplevelse 

Amning är en individuell upplevelse som påverkas av olika faktorer och som varierar mellan 

mödrar (Palmér, Carlsson, Mollberg, & Nyström, 2012). Amningen påverkar inte bara 

kvinnan under de fysiska amningstillfällena med barnet utan präglar hela hennes tillvaro och 

varande; hennes roll, identitet och upplevelse som moder och kvinna (Palmér, 2015). Amning 

kan upplevas glädjefyllt och stärkande av relationen mellan moder och barn men även som 

frustrerande och präglat av motgångar (Stern & Bruschweiler-Stern, 1999). Förväntningar 

utgör en central del av amningsupplevelsen. Från mödrahälsovården förmedlas en bild av 

amning som något naturligt och självklart (Palmér et al., 2012). Amning skildras som en 

medfödd, snarare än erhållen, förmåga hos modern (Zwedberg, 2010). Detta kan bidra till 

skapandet av orealistiska förväntningar på amningsperioden hos blivande mödrar (Hauck & 

Irurita, 2003) och ge upphov till känslor av misslyckande och besvikelse om verkligheten ter 
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sig annorlunda (Palmér et al., 2012). Det kan även väcka känslor av otillräcklighet och 

innebära ett ifrågasättande av sig själv i modersrollen (Zwedberg, 2010).  

Under amningsperioden kan modern erfara olika besvär och problem, vilka kan 

försvåra amningen och ligga till grund för att amningen upphör. Smärta i bröst och 

bröstvårtor, otillräcklig mjölkproduktion, vägran hos barnet att ta bröstet samt låg 

viktuppgång och sugproblem hos barnet är vanligt förekommande amningssvårigheter 

(Lamontagne, Hamelin, & St-Pierre, 2008; Li, Fein, Chen, & Grummer-Strawn, 2008). 

Amning kan också upplevas begränsande av kvinnan och kan reducera vederbörandes 

upplevelse av självständighet då barnet är beroende av modern för föda (Andrew & Harvey, 

2011). När amningen inte fungerar kan modern uppleva att hon bär ett personligt ansvar och 

skuld för amningssvårigheterna (Larsen, Hall, & Aagard, 2008). Vidare kan det ha en negativ 

påverkan gällande moderns självbild och självförtroende i modersrollen (Palmér et al., 2012) 

och kvinnan kan börja tvivla på sin förmåga och kompetens som moder (Hauck & Irurita, 

2003). Mödrar fortsätter ofta att amma trots stora svårigheter delvis på grund av amningens 

fördelaktighet för barnet och mor-barnrelationen men även för att undvika känslor av 

misslyckande förknippat med ett för tidigt amningsavbrott (Palmér, 2015).  

 

Amning och moderskap 

Moderskap och amning är nära sammanflätade. Amning utgör en fundamental del av 

kvinnans upplevande och erfarande av sig själv och sin roll som moder (Palmér, 2015; 

Zwedberg, 2010) och kan vara stärkande för modersidentiteten (Stern & Bruschweiler-Stern, 

1999). Stern (1996) menar att en ny psykisk konstellation uppträder hos kvinnan när ett barn 

föds, vilken benämns moderskapskonstellationen. Teorin syftar till att förklara mödrars 

subjektiva upplevelser under en unik tid i livet då kvinnan intar modersrollen (Stern, 1996), 

där amning utgör en central del (Palmér, 2015). Moderskapskonstellationen är utformad efter 

barnets behov av omsorg och vård och innefattar nya sätt att tänka, känna och handla för 

kvinnan. I modersrollen framträder fyra teman: livsutveckling, primärt relaterande, 

stödnätverk och reorganisation av identitet (Stern, 1996).  

Livsutvecklingstemat skildrar moderns förmåga att bemästra uppgiften att hålla barnet 

vid liv och att främja barnets utveckling. Kvinnan kan ifrågasätta sin duglighet som moder 

och om hon besitter de egenskaper som krävs för att hålla barnet vid liv (Stern, 

1996).  Fungerande amning kan upplevas av mödrar som bekräftelse på ett gott moderskap 

(Zwedberg, 2010). Förestående tema skapar förståelse kring varför frågor rörande amning kan 

vara känslomässigt laddade för modern (Stern, 1996). Anmärkningar från omgivningen, 
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kopplade till exempelvis matning och barnets viktuppgång, kan uppfattas som ett 

ifrågasättande av kvinnans kompetens som moder och väcka tvivel hos vederbörande 

beträffande hennes förmåga att ta hand om sitt barn (Stern & Bruschweiler-Stern, 1999). 

Temat primärt relaterande berör moderns relationsskapande till barnet och huruvida 

modern kommer att kunna ge barnet den närhet, trygghet och känslomässiga engagemang som 

krävs för att utveckla en trygg relation (Stern, 1996). Amningen påverkar relationsskapandet 

mellan mor och barn då den präglas av ett ömsesidigt relaterande och beroende vilket för 

moder och barn nära (Palmér, 2015).  

Temat stödnätverk handlar om moderns behov av stöd från omgivningen för att söka 

uppfylla de krav som ställs på henne i modersrollen. Kvinnan behöver råd, bekräftelse och 

handledning i moderskapet. Nätverkets uppgift är att tillgodose moderns grundläggande 

behov och skydda henne från samhällets krav (Stern, 1996). Stöd från moderns sociala 

omgivning är av betydande vikt under amningsperioden, där familjemedlemmar (McInnes & 

Chambers, 2008) och partner utmärker sig som betydelsefulla stödfunktioner (Tohotoa, 

Maycock, Hauck, Howat, Burns, & Binns, 2009). 

Temat reorganisation av identitet skildrar hur kvinnan måste ändra centrala delar av 

sin identitet för att anpassa sig till den nya livssituationen och de roller förändringen innebär. 

Stern (1996) beskriver moderskapskonstellationen som en företeelse endast gällande i det 

postindustriella västerländska samhället. De kulturella och sociala förhållandena i samhället 

har en betydande påverkan på kvinnans upplevelse av sig själv i modersrollen. Samhällets 

normer medför förväntningar och krav på modern (Stern, 1996). Genom att amma uppfyller 

modern i samhället rådande normer (Zwedberg, 2010) och sin upplevda plikt som moder 

(Lööf-Johanson, Foldevi, & Rudebeck, 2013). 

Att bli förälder är en stor omställning och tidigare forskning visar att inträdet i 

föräldraskapet i vissa fall utlöser en krisreaktion hos föräldrar. När människans erfarenheter 

och sätt att agera inte räcker till för att hantera och förstå en ny livssituation kan en psykisk 

kris uppkomma. Enligt Cullberg (2006) kan yttre normala livshändelser, som att få barn, 

utlösa en kris då situationen kan upplevas övermäktig. Zwedberg (2010) menar att 

amningsrelaterade problem kan utlösa en krisreaktion hos kvinnan. Då amningen är nära 

kopplat med moderskapet uppstår en kris när kvinnan inte klarar av uppgiften som ses som 

betydande för att inta modersrollen (Zwedberg, 2010). För att förstå den blivande eller 

nyblivna moderns psykiska hälsa är det inte tillräckligt att se till enskilda faktorer utan fokus 

krävs på de sammanlagda risk- och skyddsfaktorerna och deras samverkan, som till exempel 

kvinnans biologiska sårbarhet och stöd från sin omgivning (Wickberg, 2005).  
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Amningsstöd och bemötande inom hälso- och sjukvården 

Hälso- och sjukvårdspersonal har stor påverkan beträffande mödrars amningsupplevelse 

(Hauck & Irurita, 2003). Det initiala bemötandet och amningsstödet från hälso- och 

sjukvårdspersonal är av stor vikt för kvinnans fortsatta amningsupplevelse (Palmér, 2015). 

Studier genomförda utifrån västerländsk hälso- och sjukvård visar att hälso- och 

sjukvårdspersonal ofta upplevs som tidspressade och otillgängliga (McInnes & Chambers, 

2008; Schmied, Beake, Sheehan, McCourt, & Dykes, 2011). Forskning har också 

uppmärksammat mödrars upplevelser av påtryckningar från hälso- och sjukvårdspersonal 

gällande amning (Deave, Johnson, & Ingram, 2008; Rudman & Waldenström, 2007; Schmied 

et al., 2011). Studier genomförda på svenska mödrar har identifierat liknande företeelser 

avseende hälso- och sjukvårdens bemötande. Kvinnor beskriver avsaknad av respekt och 

förståelse från hälso- och sjukvårdspersonal beträffande kvinnornas amningsbeslut och 

upplever att personal besitter ett onyanserat förhållningssätt gällande amning där enkom 

amningens fördelar står i fokus. Detta kan ge upphov till skuldkänslor och upplevelsen av att 

känna sig kritiserad hos icke-ammande mödrar (Rudman & Waldenström, 2007). Hälso- och 

sjukvårdspersonals amningsfrämjande engagemang kan medföra ett alltför stort fokus på att få 

amningen att fungera, vilket kan innebära att kvinnans individuella upplevelse åsidosätts 

(Lööf-Johanson et al., 2013). 

Hälso- och sjukvårdspersonal utgör den främsta källan för mödrar avseende 

information och råd rörande amning (Deave et al., 2008). Forskning belyser dock att mödrar 

ofta upplever föreliggande information som bristfällig, otillräcklig samt motstridig (McInnes 

& Chambers, 2008; Schmied et al., 2011). Motstridiga råd kan skapa förvirring och ha en 

negativ inverkan på kvinnans självförtroende i relation till amning. För att kvinnor ska 

uppleva ett adekvat stöd krävs att de får detaljerad och individanpassad information, där både 

positiva och negativa aspekter av amningen redogörs för (Schmied et al., 2011). 

Ett gott stöd från hälso- och sjukvårdspersonal innefattar uppmuntran och bekräftelse 

som stärker kvinnans tilltro till sin egen förmåga. En god relation till hälso- och 

sjukvårdspersonal där personal är icke-dömande och förstående för kvinnans situation 

beskrivs som betydelsefullt (McInnes & Chambers, 2008). Kvinnans förmåga att hantera 

amningsupplevelsen stärks när hon kan dela sina individuella upplevelser med hälso- och 

sjukvårdspersonal (Palmér, 2015).  
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Det sociala stödet 

Forskning visar att socialt stöd är av stor betydelse för ammande mödrar (McInnes & 

Chambers, 2008) och utgör en betydelsefull faktor i amningsbeslutet (Andrew & Harvey, 

2011). Att befinna sig i en social miljö som uppmuntrar och stöttar amning kan vara stärkande 

för kvinnan i amningen (Brown, Raynor, & Lee, 2011). Socialt stöd från kvinnliga 

familjemedlemmar som kvinnans egen mor utmärker sig som av störst betydelse (Andrew & 

Harvey, 2011; McInnes & Chambers, 2008). Socialt stöd tycks vara av mer betydande grad i 

de fall då stödet från hälso- och sjukvård upplevs bristfälligt. Stöd från den sociala 

omgivningen kan se ut på olika sätt. Stödet kan vara av emotionell natur i form av att modern 

känner sig omhändertagen och bekräftad av sin omgivning men även praktiskt till exempel 

genom avlastning i hemmet (McInnes & Chambers, 2008).  

Forskning visar att möjligheten att dela sina individuella amningsupplevelser och bli 

bekräftad av andra kan verka stärkande för kvinnan i amningen (Palmér, 2012). Mödrar med 

ett välfungerande socialt stöd tycks ha lättare att hantera tidiga amningssvårigheter samt 

motsägelsefulla råd från hälso- och sjukvården. Mödrar med gott socialt stöd beskrivs även 

uppleva mindre skuldkänslor och självtvivel kopplat till amningen. Det sociala nätverkets stöd 

kan dock te sig problematiskt om modern upplever påtryckningar från omgivningen att amma. 

Det sociala stödet kan även upplevas bristfälligt om individer i kvinnans omgivning saknar 

erfarenhet av amning eller ej själva erfarit amningssvårigheter då det kan råda en avsaknad av 

förståelse för amningsproblem (McInnes & Chambers, 2008). 

 

Partnerns roll vid amning 

Partnerns stöd är betydelsefullt för att kvinnan ska lyckas med amningen och överkomma 

eventuella amningssvårigheter (Tohotoa et al., 2009). Moderns partner innehar även en viktig 

roll i amningsbeslutet (Andrew & Harvey, 2011). Forskning visar att föräldrar anser det 

viktigt att båda är delaktiga i barnets födointag och i beslutet gällande amning (Lanterää, 

Pölkki, Ekström, & Pietilä, 2010). Partnerns stöd för modern under amningen är både av 

praktisk och emotionell karaktär (McInnes & Chambers, 2008). Att kvinnan får bekräftelse 

och förståelse för vederbörandes ansträngningar och för tiden amningen tar i anspråk samt 

uppmuntran vid svårigheter är en viktig del av det emotionella stödet från partnern. Även 

partnerns förmåga att vara lyhörd för och tillgodose kvinnans behov av praktiskt stöd och 

avlastning har visat sig betydelsefullt (Tohotoa, 2009).  
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Forskning har uppmärksammat fäders bristfälliga kunskap gällande amning. Partnerns 

amningskunskaper har identifierats som väsentliga för att möjliggöra stöd för kvinnan. För att 

öka kunskapen hos partnern finns behov av information riktad till partnern från hälso- och 

sjukvård. Partnern behöver information om amningens fördelar och möjliga svårigheter 

(Tohotoa et al., 2009) samt hur partnern kan vara ett stöd för kvinnan under amningen 

(Lanterää et al., 2010; Tohotoa et al., 2009). Kunskap är även viktigt för att partnern ska ha 

möjlighet att uppmuntra kvinnans amning (Tohotoa et al., 2009). 

 

Amningsnormer i samhället 

Forskning visar att kvinnor i Sverige upplever att det finns en stark samhällsnorm att kvinnor 

ska amma. Kvinnor tycks uppfatta amning som det bästa alternativet för barnet och att barn 

som ej ammas har sämre hälsa (Zwedberg, 2010). Faktorer som påverkar kvinnors 

uppfattning av och förväntningar på amning är kvinnans erfarenheter av amning i förhållande 

till exempelvis hälso- och sjukvård, media samt kvinnans sociala omgivning (Hauck & Irurita, 

2003). Kvinnor som befinner sig i en social miljö där mödrar väljer att amma tenderar att 

amma i högre utsträckning (Andrew & Harvey, 2011).  

Amning ses i samhället som något naturligt, som ska fortlöpa bekymmersfritt och som 

varje kvinna ska klara av. Härigenom läggs ansvaret för amningen på den enskilda individen. 

Amningens självklarhet kan skapa en inre press hos kvinnan att amma (Larsen et al., 2008) 

och kan även försvåra för kvinnor som önskar välja bort amningen (Zwedberg, 2010). Om 

kvinnan väljer andra alternativ till amning eller tvingas avsluta amningen i förtid kan detta 

medföra känslor av skuld (Larsen et al., 2008).  

Forskning visar hur kvinnor tycks uppleva motstridiga förväntningar från samhället 

gällande amning. Samtidigt som den rådande normen förmedlar att kvinnan ska amma finns 

det begränsningar för var någonstans kvinnan är tillåten att amma. Det tycks föreligga en 

uppfattning i samhället att kvinnor inte bör amma offentligt. Andrew och Harvey (2011) 

beskriver att många kvinnor känner sig obekväma med att amma offentligt, primärt till följd 

av oro för omgivningens reaktioner. Detta kan ge upphov till känslor av skam och att kvinnor 

undviker offentlig amning och istället begränsas till hemmet (Andrew & Harvey, 2011).  

 

Unga mödrar 

Forskning visar att mödrar 24 år och yngre ammar i lägre utsträckning än äldre mödrar 

(Dubois & Girard, 2003; Kornides & Kitsantas, 2013; Socialstyrelsen, 2014). Lanterää et al. 
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(2010) fann i sin studie att föräldrar i åldrarna 18-26 år har mer negativa känslor och upplever 

mer oro i relation till amning i jämförelse med äldre föräldrar. Dock var det i nämnd 

åldersgrupp fler som väntade sitt första barn än i andra åldersgrupper, vilket kan vara en 

bidragande faktor till studiens resultat. Studien visar att amning tycks anses mer problematisk 

av förstagångsföräldrar, vilket kan bero på avsaknad av tidigare amningserfarenhet (Lanterää 

et al., 2010).  

En svensk studie genomförd på mödrar i åldrarna 15-19 år har undersökt unga 

mödrars upplevelse av moderskapet. I övergången till moderskapet kunde den nya rollen som 

moder fungera som en stabiliserande faktor som medförde ökat självförtroende och mognad 

för kvinnan men också upplevas påfrestande på grund av förändringar i det sociala nätverket 

då livssituationen förändrades. I studien lyfts unga mödrar som normbrytande i Sverige och 

att de ofta behöver rättfärdiga sig själva och sin graviditet gentemot sin omgivning (Wahn, 

Nissen, & Ahlberg, 2005).  

Socialstyrelsen (2014) lyfter det faktum att unga mödrar ofta inte har hunnit utbilda 

sig och etablera sig på arbetsmarknaden i samma utsträckning som äldre mödrar. Både 

utbildningsnivå och inkomst är faktorer som påverkar amningsfrekvensen (Socialstyrelsen, 

2014). Forskning visar att mödrar med låg utbildningsnivå ammar i lägre utsträckning 

(Dubois & Girard; 2003; Kornides & Kitsantas, 2013; Mangrio, Hansen, Lindström, Köhler, 

& Rosvall, 2011; Socialstyrelsen, 2014), vilket även överensstämmer för mödrar med låg 

inkomst (Socialstyrelsen, 2014). Brown et al. (2011) menar att sociala faktorer är av större 

betydelse än ålder gällande amningsbeslut och amningsduration. Faktorer som att unga 

mödrar deltar i amningsstödjande grupper, får uppmuntran från andra individer att amma och 

befinner sig i en omgivning där amning är etablerad norm har en betydande påverkan gällande 

i vilken utsträckning unga mödrar väljer att amma (Brown et al., 2011). 

 

Syfte 

Forskning inom amningsområdet är primärt kvantitativ och fler kvalitativa studier behövs för 

öka förståelsen för mödrars amningsupplevelse, i synnerhet unga mödrars. Det finns idag få 

studier som undersöker svenska unga mödrars upplevelser av amning. Syftet med 

föreliggande studie är att undersöka unga svenska mödrars upplevelser och erfarenheter av 

amning för att söka öka förståelsen för den individuella kvinnans subjektiva upplevande. 

Detta med förhoppning om att förestående kunskap kan användas i framtida bemötande av, 

och amningsstöd till, unga mödrar samt bidra till ett ökat kvinnocentrerat fokus i 

amningsfrågan. 
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Frågeställningar 

 Vad har unga mödrar för upplevelser och erfarenheter av amning? 

 Vad har unga mödrar för upplevelse av amning utifrån hälso- och sjukvård respektive 

moderns sociala omgivning? 

 

Metod 

Informanter 

Informanterna i förestående studie var nio kvinnor mellan 22 och 26 år boende i sydöstra 

Sverige. Samtliga informanter identifierade sig som kvinnor. Kvinnorna fick barn i åldern 18 

till 24 år. Informanternas medelålder var vid intervjutillfället och då de fick sitt första barn 

24.8 respektive 20.8 år. Kvinnorna rekryterades utifrån ett kombinerat ändamålsenligt och 

tillgänglighetsurval via öppna förskoleverksamheter. Tre av studiens informanter rekryterades 

utifrån ett snöbollsurval där kontakt förmedlades genom deltagande informanter. 

Informanterna hade mellan ett och tre barn. Åtta av kvinnorna var sammanboende med 

barnets eller barnens far. Informanternas utbildningsbakgrund varierade mellan 

grundskoleutbildning (en informant), gymnasial utbildning (sex informanter) och 

eftergymnasial utbildning (två informanter). Inklusionskriterier i studien var att informanterna 

skulle ha fått barn i åldern 18-24 år och vara högst 26 år gamla vid intervjutillfället. Studiens 

åldersavgränsning för unga mödrar är baserad på avgränsning gjord i Socialstyrelsens 

(2014)  rapport. I Tabell 1 redovisas antal barn samt amningslängd för respektive informant. 

Amningslängd avser perioden då barnet hel- eller delammats. 

 

Tabell 1. Antal barn och amningslängd  

 
Informant 

 
Antal barn 

 
Amningslängd 

1 1 18 månader 
2 1 3 månader 
3 3 5år; 3 år; pågående 
4 2 6 månader; 7 månader 
5 3 2 veckor; 6 veckor; 2 månader 
6 1 10 månader 
7 1 4 månader 
8 1 9 månader 
9 2 10 månader; pågående 
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Instrument 

En semistrukturerad intervjuguide (se Bilaga III) konstruerades utifrån tidigare forskning och 

teoretisk bakgrund för att besvara studiens syfte och frågeställningar. Med utgångspunkt i 

tidigare forskning formulerades frågorna i intervjuguiden utifrån informanternas 

amningsupplevelser och erfarenheter, partnerns syn och inställning till amning, hälso- och 

sjukvårdens samt den sociala omgivningens inverkan på amningsupplevelsen och amningens 

påverkan gällande mödrarnas syn på sig själva och modersrollen. För att undersöka 

intervjuguidens tidsåtgång samt huruvida intervjuguiden gav tillräckligt underlag för att 

besvara studiens syfte och frågeställningar genomfördes en pilotstudie med en informant. 

Efter pilotstudien reviderades intervjuguiden genom mindre modifieringar. Intervjuguiden 

granskades sedan av psykolog med yrkeserfarenhet inom mödra- och barnhälsovård, väl insatt 

i frågeställning och problemområde. Efter granskningen reviderades intervjuguiden ytterligare 

en gång genom mindre modifieringar och omformulering av ett antal frågor för att frågorna 

inte skulle upplevas ledande. 

 

Procedur 

Datainsamling skedde genom semistrukturerade intervjuer. Intervjuguiden (se Bilaga III) 

baserades på tidigare forskning och teoretiskt ramverk för att besvara studiens 

frågeställningar. Verksamhetsansvariga till öppna förskoleverksamheter i sydöstra Sverige 

kontaktades för information om studien och inhämtande av samtycke till att författarna 

besökte berörda verksamheter för att informera om studien och rekrytera informanter. 

Verksamhetsansvariga mottog ett skriftligt informationsblad (se Bilaga I) om studien 

innehållande förfrågan om deltagande till eventuella informanter samt information gällande 

studiens syfte, upplägg och användningsområde. Vid besök på respektive verksamhet 

informerade författarna besökande mödrar om studien och delade ut skriftlig information 

tillsammans med kontaktuppgifter till författarna (se Bilaga I). Mödrar som var intresserade 

av studien kontaktade författarna via telefon eller mail, varefter tid och plats för intervju 

bestämdes.  

Vid intervjutillfället innan intervjuns påbörjan informerades informanterna återigen 

om studiens syfte, upplägg och användningsområde. Kvinnorna erhöll även information om 

att intervjuerna spelades in, att deltagande var frivilligt och att deltagande kunde avbrytas när 

som helst under studiens gång utan att skäl behövde uppges. Informanterna undertecknade 

sedan ett skriftligt samtycke (se Bilaga II). Intervjuerna genomfördes under februari och mars 
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2017. Vid varje intervjutillfälle närvarade enbart en av författarna. Intervjuerna spelades in på 

diktafon och mobiltelefon och transkriberades sedan för kodning och vidare analys genom 

tematisk innehållsanalys. Intervjuerna tog mellan 40 och 70 minuter och genomfördes i 

informanternas hem, Linnéuniversitetets lokaler, öppna förskolans lokaler samt på caféer. 

Informanterna valde själva plats för intervjun. 

 

Analys 

För att besvara studiens syfte och frågeställningar valdes kvalitativ metod med 

fenomenologisk ansats. Studiens fenomenologiska utgångspunkt innebär att informanternas 

subjektiva upplevande står i fokus (Langemar, 2008). Studien var kombinerat induktiv och 

deduktiv. Studien kan ses som deduktiv då intervjuguiden konstruerades utifrån tidigare 

forskning och teori. Materialet analyserades genom en induktiv tematisk innehållsanalys 

utifrån Braun och Clarks (2006) rekommendationer. Tematisk innehållsanalys användes då 

det är en väletablerad metod som möjliggör identifiering och analys av teman och mönster i 

insamlad data. Analysmetoden är även lättillgänglig, har teoretisk flexibilitet och möjliggör 

bearbetning av stora datamaterial (Braun & Clark, 2006).  

Analysen inleddes med att författarna transkriberade de genomförda intervjuerna. För 

att få en helhetsbild och goda kunskaper om det insamlade materialet lästes det igenom flera 

gånger av båda författarna. Varje intervju lästes igenom var för sig och meningsbärande 

textenheter, relaterade till syfte och frågeställningar, kodades. Materialet kodades av båda 

författarna var för sig innan de sedan jämfördes med varandra. Genom kondensering 

sammanfattades textenheterna för att förtydliga innebörden och göra materialet mer 

lätthanterligt. Koder strukturerades och delades sedan in i övergripande teman respektive 

kategorier. Inga tema bestämdes i förhand utan utarbetades utifrån materialet. För att 

undersöka om fler delar av materialet kunde placeras in under framtagna tema gick författarna 

igenom hela materialet ytterligare en gång för varje framtaget tema. Därefter definierades och 

namngavs varje tema slutgiltigt (Braun & Clark, 2006). Exempel på analysprocessen 

presenteras i Tabell 2. För att öka läsbarheten har mindre justeringar gjorts på citaten, utan att 

innebörden påverkats. 
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Tabell 2. Exempel på analysprocessen 
 
Meningsenhet 

 
Kondensering 

 
Kod 

 
Underkategori 

 
Kategori 

Vi har ju fått ett 
starkare band. 
Det kändes som 
att hon var mer 
trygg vid mig. 

Ett starkare band 
till barnet genom 
amningen 

Relationen mellan 
mamma och barn 

Skapa relation Det speciella bandet 

     
Det har väl 
liksom varit ett 
väldigt naturligt 
val. Det har 
liksom inte 
funnits något 
alternativ till 
något annat. 
 

Amning är det 
naturliga och 
självklara 
alternativet 

Naturliga valet Naturligt Amning som 
självklarhet 

Det är så himla 
stressat att man 
ska amma och att 
det är så himla 
viktigt. 
 

En upplevd press 
att amma från 
hälso- och 
sjukvård 

Press att amma Påtryckningar Press från hälso- och 
sjukvård 

Man kände att 
man inte var 
kapabel till att 
själv ta hand om 
sitt barn. 
 

Känslan att inte 
kunna ta hand om 
sitt barn  

Känna sig 
otillräcklig 

Ifrågasättande Att misslyckas 

Mamma är ju ett 
stort stöd. Henne 
kan jag ringa typ 
mitt i natten om 
det skulle vara 
någonting och 
liksom bolla 
tankar och idéer. 

Mamma som 
viktigt stöd i 
amningen 

Stöd från familjen Mamma Viktiga stödpersoner 
 
 
 
 
 
 

 

 

Etiska överväganden 

Studiens utformning har granskats och godkänts av Ettikkommitén i Sydost och mottagna råd 

har implementerats. Berörda verksamhetsansvariga kontaktades för inhämtande av samtycke 

samt information om studiens syfte, upplägg och användningsområde. Skriftligt samtycke 

inhämtades från respektive verksamhetsansvarig före författarna besökte de utvalda 

verksamheterna för rekrytering av informanter till studien. Informanternas samtycke 

inhämtades muntligt och skriftligt innan intervjuerna genomfördes. Den muntliga och 

skriftliga informationen innehöll uppgifter om studiens syfte, upplägg och 

användningsområde. Informanterna mottog information om att deltagande i studien var 
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frivilligt och att deltagandet när som helst under studiens gång kunde avbrytas utan att skäl 

behövdes uppges. Information gavs om att intervjuerna spelades in och sedan transkriberades 

för vidare analys. Informanterna erhöll information om att vederbörandes svar behandlades 

konfidentiellt, att insamlad data förvarades så att obehöriga ej kunde ta del av den samt att 

ingen enskild individ kunde komma att identifieras i det sammanställda resultatet.  

Amning kan vara ett laddat och känsligt ämne och informanterna informerades därför 

innan intervjun påbörjades om att författarna inte på något sätt syftade till att döma eller 

värdera den information som framkom under intervjuerna. På grund av ämnets känsliga natur 

samt intervjuguidens omfattning var även författarna lyhörda för om informanterna behövde 

ta en paus eller avbryta intervjun. Detta behov förelåg ej under någon av genomförda 

intervjuer. Plats för intervjun anpassades efter informanternas önskemål för att skapa en så 

bekväm och trygg intervjumiljö som möjligt. Endast en av författarna närvarade vid 

intervjutillfället. Vid transkribering togs namn, namn på platser eller annan information som 

kunde spåras till och potentiellt identifiera informanterna bort. Information gavs om möjlighet 

att ta del av studien när denna färdigställts.  

 

Resultat 

Studien genomfördes med syfte att undersöka unga svenska mödrars amningsupplevelser för 

att öka förståelsen för kvinnors subjektiva upplevelser av amning. Den tematiska analysen av 

erhållen data resulterade i fem teman: Ömsesidigt utbyte, Oskrivna amningsregler, Att inte 

klara uppgiften, Någon att vända sig till och När stödet brister. Respektive tema hade två till 

tre kategorier. Nedan presenteras studiens resultat utifrån nämnda teman och kategorier. 

Inledningsvis redovisas samtliga teman, kategorier och underkategorier i Tabell 3. 
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Tabell 3. Identifierade teman, kategorier och underkategorier 

 
Tema 

 
Kategori 

 
Underkategori 

Ömsesidigt utbyte Det speciella bandet 
 
 
Stärkande av modersrollen 

Närhet 
Skapa relation 
 
Den barnet behöver 
Stolthet 

   
Oskrivna amningsregler 
 

Amning som självklarhet 
 
 
Tidsbestämd amning 
 
 
Platsen för amning 

Bästa för barnet 
Naturligt 
 
Följa rekommendationer 
Omgivningens kritik 
 
Andras avsky 
Öka acceptansen 
 

Att inte klara uppgiften 
 

Att misslyckas 
 
 
Att inte vilja ge upp 

Besvikelse 
Ifrågasättande 
 
Enda alternativet 
Ofrivilligt avslut 
 

Någon att vända sig till 
 

Viktiga stödpersoner 
 
 
Strävan efter gemenskap 

Mamma 
Partner 
 
Amningsvänner 
Sociala medier 

 
När stödet brister 

 
Utelämnad åt sig själv 
 
 
Press från hälso- och sjukvården 

 
Otillräcklig information 
Kvinnans eget ansvar 
 
Påtryckningar 
Skuldbeläggande 
 

 

Ömsesidigt utbyte 

Temat Ömsesidigt utbyte berörde kvinnornas upplevelse av amningens relationsskapande 

aspekter mellan moder och barn. Amning belystes som ett ömsesidigt relaterande mellan 

moder och barn och stärkande för kvinnan i modersrollen. Temat bestod av två kategorier: 

Det speciella bandet och Stärkande av modersrollen.  

Det speciella bandet. Amning skildrades som ett sätt att umgås med barnet och 

ansågs betydelsefullt i det initiala relationsskapandet till barnet. Genomgående upplevdes 

amning som närhets- och trygghetsskapande för barnet. Amning beskrevs som en mysig stund 

där kvinnan tvingades stanna upp från alla måsten och bara vara tillsammans med barnet. 
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Genom amningen etablerades ett speciellt band som förde moder och barn nära varandra. En 

kvinna beskrev amningen och relationen till barnet på följande sätt: 

 

Jag tycker det är jättemysigt. Amning är ett måste om man har tillgång till det tycker 

jag. Jag tycker… det är en gemensam sak med ditt barn… alltså du har liksom 

verkligen kontakt. Det är liksom förbindelsen mellan dig och ditt barn. 

 

Den fysiska och psykiska närheten som amningen medförde upplevdes som positiv av 

samtliga informanter och belystes genomgående som amningens främsta fördel. En kvinna 

beskrev att hon vid amningstillfällena ofta blev starkt känslomässigt berörd av den närhet till 

barnet amningen innebar. En informant benämnde amningsstunderna guldstunder med sitt 

barn och uttryckte att hon såg amningen som värdefull för relationsskapandet med barnet. 

Stärkande av modersrollen. Amning beskrevs som en viktig del av att bli moder och 

som en fundamental del av modersrollen. Amning upplevdes som det första steget in i den 

nya rollen. Barnets behov av kvinnan för näring skapade en känsla av att vara behövd och 

älskad. Att vara den enda personen som barnet var beroende av för sin överlevnad beskrevs 

som något unikt och endast förunnat modern och var förknippat med ett stort ansvar. Ansvaret 

handlade om att ge barnet den näring det behövde för att kunna växa och utvecklas.  

 

Alltså jag känner mig mer som en mamma när man ammar. (...) Amningen är ju en 

del av det liksom. Att man får sådan bekräftelse där också och så, ta rollen som 

mamma liksom.  

 

I intervjuerna framkom hur amningen medförde ett ökat självförtroende i modersrollen. 

Kvinnorna beskrev en stolthet över att ha klarat av att amma och det förekom en fascination 

över sin kropps förmåga att producera mjölk och ge liv åt en annan människa. Kvinnorna 

skildrade känslan med ord som häftigt och coolt. Amning skildrades även som en gåva som 

kvinnan gav barnet. Att kunna tillgodose barnets behov upplevdes tillfredsställande och 

stärkte kvinnorna i modersskapet.  

 

Oskrivna amningsregler 

Temat Oskrivna amningsregler berörde informanternas inställning till amning samt normer 

och synsätt som kvinnorna upplevde representerades i samhället. Temat bestod av tre 

kategorier: Amning som självklarhet, Tidsbestämd amning och Platsen för amning.  
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Amning som självklarhet. Amning beskrevs av informanterna som något naturligt 

och självklart som de ska göra. Det sågs genomgående som det givna alternativet. En 

återkommande kommentar var att amningen var så självklar att det inte upplevdes som ett val 

eller aktivt beslut att amma. Samtliga kvinnor betonade vikten av att respektera och se till 

varje enskild kvinnas förutsättningar, behov och önskningar gällande amningen. De 

poängterade att det var upp till varje enskild kvinna om vederbörande ville amma eller ej. 

Informanterna lyfte betydelsen av att ha förståelse för att amning inte nödvändigtvis är det 

bästa alternativet för alla kvinnor. 

 

(…) för mig har det nog varit väldigt självklart det här med amning och så här, det är 
klart att man ska amma sitt barn om man kan och om man är bekväm med det. 

 

 

Amning beskrevs som en naturlig och biologiskt grundad instinkt hos kvinnan och något som 

kvinnor gjort i alla tider. Amning sågs som ett sätt att skapa goda förutsättningar för barnets 

hälsa och att skydda barnet mot sjukdomar. I intervjuerna framträdde uppfattningen av 

amning som det bästa alternativet för barnet och genomgående belystes amningens 

hälsofrämjande fördelar, i synnerhet amningens påverkan på immunförsvaret. En informant 

uttryckte det på följande sätt:  

 

För att bygga upp ett starkt immunförsvar och... och sådär. Jag menar min dotter var 
inte mycket sjuk när hon var liten och jag vill ju tänka att det är för att hon fick i sig 
det nyttigaste de första månaderna. Ingen ersättning i världen ersätter ju den du 
producerar själv. 

 

 

Tidsbestämd amning. I intervjuer framkom upplevelsen av att den rådande normen i 

samhället uppmanade till helamning i sex månader följt av nedtrappning upp till ett år och att 

det fanns starkt befästa åsikter i samhället gällande just amningsduration. Två av 

informanterna uttryckte en stark vilja att följa amningsrekommendationerna för att därigenom 

göra rätt. Informanterna upplevde att det var särskilt viktigt för dem att göra rätt som unga 

mödrar. En annan kvinna  uttryckte att det var svårt att gå emot normen som ung moder. 

Kvinnor som ammade längre än sex månader blev ifrågasatta av sin omgivning och mottog 

frågor och kommentarer kring att vederbörande fortfarande ammade. En kvinna beskrev 

omgivningens reaktioner på hennes val att amma längre än sex månader: 

 

Det är väl mer när jag ammade när hon var 10 månader, då är hon ju ganska gammal 
när hon är 10 månader och jag ammar. Det kunde jag få lite reaktioner på; ammar du 
fortfarande? Som att det var något negativt. Och det kunde jag störa mig på. Väldigt 
många som sa det, ammar du fortfarande? När ska du sluta amma? Så man känner 
liksom bara det väljer väl jag själv. 
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En kvinna som ammade sitt barn över ett år beskrev att hon mottagit kommentarer om att hon 

borde sluta amma och att individer kommenterat att det var äckligt att hon fortfarande 

ammade sitt barn. Informanter beskrev en önskan om en ökad acceptans för kvinnans beslut 

gällande valet av hur länge amningen ska fortgå. En kvinna beskrev att det fanns en tydlig 

gräns vid sex månader och om amningen pågick under en kortare eller längre period 

ifrågasattes detta. Informanter som slutade amma innan sex månader upplevde även negativa 

reaktioner från sin omgivning. Det fanns en rädsla och oro hos kvinnorna att bli dömda av 

omgivningen om de inte ammade då de upplevde att omgivningen såg icke-ammande mödrar 

som sämre mödrar.  

Platsen för amning. Informanterna upplevde att offentlig amning inte var accepterat i 

samhället. En aspekt som framkom var informanternas upplevelse av omgivningens syn på 

offentlig amning som äcklig och frånstötande. Informanter uttryckte att de fått negativa 

kommentarer och onda blickar från omgivningen då de ammat offentligt, vilket skapade 

osäkerhet och oro inför fortsatt offentlig amning. Två av kvinnorna beskrev att de ombetts av 

personer att inte amma när de befunnit sig på offentliga platser. Två av informanterna 

uttryckte dock att de utöver negativa kommentarer även mottagit positiva reaktioner från 

omgivningen då de ammat offentligt. En kvinna beskrev att hon fått uppmuntrande 

kommentarer att det var bra att hon ammade offentligt. Uppmuntrande kommentarer gjorde 

det lättare för kvinnan att fortsätta amma på offentliga platser. I intervjuerna framkom även en 

uppfattning om att amning endast fick ske på särskilda platser avsedda för amning. En moder 

beskrev känslan av att som ammande kvinna vara bannlyst från det offentliga rummet.  

 

Nej men du får ju hela tiden höra att du får inte amma på offentlig plats och det är 
liksom, det är vidrigt. (...) Men du får blickar, du får kommentarer när du är ute. Det 
fick även jag. Särskilt blickar, föraktfulla sådana. Vilket jag tycker är väldigt fel. Så 
det är väl det att det ska anses som något fult fast det är det mest naturliga du kan 
göra. 

 

 

I intervjuer belystes den pågående amningsdebatten i samhället och hur denna skapat en 

frustration och vilja hos kvinnorna att kämpa för att öka acceptansen gällande offentlig 

amning. Motståndet i samhället stärkte kvinnorna ytterligare i deras vilja att amma offentligt 

och att uppmuntra andra mödrar till offentlig amning. 
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Att inte klara uppgiften 

Temat Att inte klara uppgiften berörde informanternas upplevelser av svårigheter kopplade till 

amning och att inte få amningen att fungera trots en stark önskan och vilja. Vid 

amningssvårigheter beskrev kvinnorna känslor av besvikelse, misslyckande och otillräcklighet 

samt ett ifrågasättande av sig själva i modersrollen. Temat bestod av två kategorier: Att 

misslyckas och Att inte vilja ge upp. 

Att misslyckas. I intervjuerna framkom känslor av besvikelse då amningen ej 

fungerade. Samtliga kvinnor ville amma men till följd av problem som uppstod kunde inte 

alla kvinnor amma i den utsträckning de initialt önskat. Kvinnorna uttryckte en förväntan 

inför amningen och hade en bild av hur amningsperioden skulle förlöpa redan under 

graviditeten. Informanterna skilde sig åt gällande förväntningar på amningen. En informant 

beskrev en stor oro och rädsla för att amningen inte skulle fungera medan andra informanter 

beskrev att amningen förväntades vara enkel och bekymmersfri. Några informanter uttryckte 

förhoppningar om att amningen skulle fungera men att detta inte togs för givet. När amningen 

inte fungerade, oavsett informanternas förväntningar på den, innebar det en stor besvikelse 

och misslyckande, vilket en kvinna uttryckte nedan: 

 

I början så var jag jättebesviken att amningen inte fungerade. För jag... jag hade nog 
snöat in mig på det här att det ska vara perfekt och jag ska amma i ett år och det här 
ska fungera så bra och när det inte gör det ja... det blir en förkrossande del i det för att 
det är så man hoppas på att det ska vara. 

 

 

Vid amningssvårigheter tillskrev informanterna sig själva ansvaret och skulden för 

svårigheterna. Informanterna beskrev känslor av otillräcklighet när de upplevde att de inte 

kunde tillfredsställa barnet och ge barnet näringen det behövde. En kvinna beskrev att hon 

upplevde stor stress då hon inte kunde tillgodose barnets behov. För de kvinnor där amningen 

inte fungerade upplevdes det som ett misslyckande och de ifrågasatte sig själva i 

modersrollen. Kommentarer från omgivningen om otillräcklig viktuppgång hos barnet 

upplevdes psykiskt påfrestande för kvinnorna och förstärkte upplevelsen av misslyckande och 

otillräcklighet ytterligare. En informant beskrev sin upplevelse av amningssvårigheter på 

följande sätt: 

 

Eh, jag blev… Alltså jag tog åt mig att det var mitt fel och att jag… alltså för mig 
kändes det som att jag nästan vanvårdade mitt barn då. Men herregud jag ger ju inte 
honom tillräckligt med mat. Ja och det. Ja och det tycker jag är väldigt… alltså jag är 
nog lite besviken över att det har blivit så för jag har verkligen sett fram emot 
amningen så mycket. 
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Att inte vilja ge upp. Amning beskrevs av informanter som stundtals svår, 

frustrerande samt påfrestande och periodvis väldigt smärtsam. Det fanns dock en självklarhet 

att fortsätta amningen och att även amma nästa barn trots de påfrestningar amningen medfört. 

Mödrar uttryckte sig i termer av att inte vilja ge upp utan istället kämpa och stå ut vid 

svårigheterna, då amningen ansågs viktig och dess fördelar övervägde svårigheterna. En 

kvinna beskrev att hon trots amningssvårigheter inte upplevde att det fanns något alternativ 

till amningen. Svårigheterna sågs som temporära, vilket motiverade kvinnorna till att fortsätta 

amningen.  

 

Jag vet att jag vid många tillfällen blev så arg så att jag slängde nappar i väggen och 
kände liksom nej nu får det vara nog. Men... alltså nu efteråt så är jag ändå väldigt 
glad över att jag stod ut hela tiden för det har gett mer än det liksom var jobbigt. 
 

 
I intervjuerna framkom känslor av otillräcklighet kopplat till att inte klara av att hålla ut under 

amningssvårigheter. En informant beskrev att hon inte ville sluta amma men var tvungen på 

grund av stora svårigheter och påfrestningar. Att avsluta amningen upplevdes ångestfyllt av 

kvinnan då det fanns en stark önskan att fortsätta och att få amningen att fungera. Informanten 

beskrev att hon i efterhand ångrade att hon gav upp amningen för tidigt.  

 

Någon att vända sig till 

Temat Någon att vända sig till redogjorde för kvinnornas behov av uppmuntran, bekräftelse 

och stöd i amningen. Temat berörde även betydelsen av gemenskap och samhörighet i relation 

till amning och bestod av två kategorier: Viktiga stödpersoner och Strävan efter gemenskap. 

Viktiga stödpersoner. Kvinnorna uttryckte ett stort och betydelsefullt stöd från sina 

mödrar och partners. Mödrarnas stöd beskrevs som det viktigaste stödet; i återkommande fall 

viktigare än stödet från både partner och hälso- och sjukvård. Stödet från mödrarna var till 

viss del av emotionell karaktär men  utgjordes även av praktisk rådgivning, i synnerhet vid 

amningssvårigheter. Mödrarna bidrog med kunskap och erfarenhet från egna 

amningsupplevelser. Att kvinnornas mödrar befunnit sig i liknande situation innebar en 

trygghet för kvinnorna. En informant beskrev sin moder som ett värdefullt stöd som alltid 

fanns att tillgå, oavsett tid eller plats. En kvinna beskrev det emotionella stödet från modern 

som följer: 
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(…) mitt bästa stöd har ju varit min mamma. (…) Hon hjälpte ju mig när hon märkte 
att det inte fungerade och sa till mig att ‘nu ska du inte sätta mer press på dig själv för 
det här funkar inte, acceptera det. Vill du fortsätta så gör det men jag tycker att du har 
gjort tillräckligt. Du har försökt allt nu.’ Och det var ju en lugnande känsla för mig att 
få höra det. 

 
 

Vidare framhölls partnern som ett betydande stöd i förhållande till amningen. Partnern 

utgjorde både ett emotionellt samt praktiskt stöd. Det emotionella stödet bestod av att partnern 

fanns där för kvinnan och var lyhörd för hennes signaler och behov. En kvinna beskrev 

partnerns stöd i form av att bli sedd och bekräftad vid amningssvårigheter. Praktiskt stöd 

utgjordes av exempelvis hjälp och avlastning med hushållssysslor och övrig omsorg av barnet 

och syskon. Det praktiska stödet från partnern beskrevs som väsentligt för att amningen skulle 

fungera.  

 

Men det är till exempel det här... jag fick mjölkstockning då åkte han akut, körde akut 
in till apoteket, fixade en pump, kom hem, hade dottern under tiden jag försökte 
bearbeta det själv. När jag ammade och jag bad om att han skulle ta de andra barnen – 
‘ja inga problem det ordnar jag’, jag är törstig under tiden jag ammade – ‘ja men jag 
går och fixar vatten det är lugnt’, jag är hungrig – ‘jag fixar macka också’, alltså 
hjälpt till med allt runt omkring. 

 
 

I intervjuer framkom att informanterna upplevde stöd från partnern gällande kvinnornas 

inställning till amning och önskan att amma. Samtliga informanter beskrev att partnern varit 

positivt inställd till amningen och stöttat kvinnornas val att amma. En kvinna beskrev att 

partners stöd stärkte henne och innebar en trygghet i amningsbeslutet. Samtidigt som partnern 

framhölls som ett viktigt stöd beskrev kvinnor partnerns bristfälliga kunskap och att detta i 

vissa fall påverkade vederbörandes möjlighet att stötta kvinnan och dela amningsupplevelsen. 

Ökad amningskunskap hos partnern efterfrågades för att öka förståelsen och stödet för 

kvinnorna ytterligare.  

Strävan efter gemenskap. Genomgående beskrev informanterna att de var först, eller 

bland de första, i vänskapskretsen att få barn och upplevde avsaknad av jämnåriga vänner i 

liknande situation. I intervjuerna framkom behovet av gemenskap och samhörighet hos 

kvinnorna kopplat till amningen. En informant uttryckte ett behov av att ha amningsgrupper 

där ammande mödrar kunde umgås och dela erfarenheter. Sociala medier utgjorde ett forum 

där kvinnor kunde söka stöd, gemenskap och samhörighet hos mödrar i liknande situation. En 

kvinna beskrev stödet från sociala medier nedan:  
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Tror det är därför det blir så viktigt att det finns föräldragrupper eller vi brukar prata 
om att man ska skaffa amningskompisar, att man är fler som har liksom samma... ja 
man kan sitta och lukta surt tillsammans. Nej men att man inte blir så utelämnad i det 
där utan att man är... ja men att man är fler. (...) Jag har varit med i en av de som har 
funnits på Facebook och det har ju varit jättekul då har man ändå fått träffa andra i 
samma liksom situation eller att man bara är fler. 

 
 

Stödet kunde vara både av emotionell karaktär men också i form av praktisk rådgivning. 

Genom sociala medier kunde informanter utbyta tankar, erfarenheter och upplevelser med 

andra mödrar. Facebook-grupper och dylika forum innebar en plats för diskussion och 

reflektion. En kvinna beskrev hur hon fått praktiska råd från personer på sociala medier vilket 

gjorde att hon kunde hitta en förklaring till de svårigheter hon erfor vid amningen. Hon 

beskrev även hur individer på sociala medier uppmuntrat och stöttat henne att avsluta 

amningen då amningssvårigheter innebar ett stort lidande för kvinnan.   

 

När stödet brister 

Temat När stödet brister redogjorde för upplevelsen av att vara ensam och utelämnad i 

amningen på grund av brister i stödet från hälso- och sjukvård. Temat skildrade det ansvar 

som lades på den enskilda kvinnan att själv klara av amningen och söka det stöd samt den 

kunskap hon behövde. Temat berörde även den press kvinnorna upplevde från hälso- och 

sjukvården att amma. Temat bestod av två kategorier: Utelämnad åt sig själv och Press från 

hälso- och sjukvården. 

Utelämnad åt sig själv. I intervjuer framkom upplevelsen av hur hälso- och sjukvård 

lade ett stort ansvar på kvinnorna själva att söka den information, kunskap och det stöd de 

behövde i relation till amningen. I intervjuer framkom informanternas upplevelse av 

amningsinformation från hälso- och sjukvården som otillräcklig och onyanserad. En 

återkommande kommentar var att informationen enbart lyfte fördelar med amning och att 

informanter saknade information gällande eventuella amningssvårigheter och komplikationer 

som kunde uppstå. Till följd av detta kände kvinnor sig oförberedda när svårigheter uppstod. 

Detta väckte för vissa kvinnor en obefogad oro och rädsla vid vanligt förekommande 

amningssvårigheter. Kvinnans förmåga att amma upplevdes tagen för givet inom hälso- och 

sjukvården och ökad praktisk information gällande amningsteknik efterfrågades.  

 
Inte så mycket om flaskmatning faktiskt, utan det är ju mest amning. Det får man ju 
oftast på mödravården en broschyr om amning, att det är bra... ja men det är väl mest 
att det är bra egentligen. Att det skyddar mot sjukdomar i början och immunförsvar 
och sådär. Men inte så mycket om teknik och komplikationer (…) 
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Den bristande informationen ställde krav på kvinnornas förmåga att söka och tillskansa sig 

kunskap och information. Det rådde delade uppfattningar kring detta bland informanterna. 

Vissa kvinnor upplevde det inte som problematiskt utan ansåg att de hade tillgång till adekvat 

information och kunskap i sitt kontaktnätverk. Hos andra kvinnor skapade det en känsla av 

ensamhet och att vara övergiven i amningsprocessen. Informanter uttryckte en önskan att bli 

erbjuden mer stöd och ifrågasatte det ansvar som lades på kvinnan. För att söka information 

nämndes internet som en viktig informationskälla. En informant beskrev kvinnans utsatthet 

och eget ansvar på följande sätt: 

 
Att man inte... man kan ingenting för det är ingen som berättar något för en. Och då 
blir man så väldigt... utelämnad till det. Man förväntas liksom sköta allting själv i nåt 
sånt här slutet rum och när det inte går så... då går det inte. 

 

 
Enligt informanterna fanns hjälp att tillgå men ansvaret låg hos kvinnan själv att efterfråga 

den och det krävdes mod att våga begära den. En kvinna upplevde att hälso- och 

sjukvårdspersonal dumförklarade henne då hon ställde frågor kring amningen, vilket skapade 

en osäkerhet hos kvinnan kring vilka frågor hon kunde ställa. Informanter beskrev en 

osäkerhet beträffande vilken hjälp de hade rätt till och i vilken utsträckning de kunde vända 

sig till hälso- och sjukvården för stöd.  

Press från hälso- och sjukvården. I intervjuer framkom hur informanter upplevde 

påtryckningar från hälso- och sjukvårdspersonal att amma. Informanterna beskrev att enbart 

amning förespråkades inom hälso- och sjukvården, vilket skapade en upplevd press hos 

kvinnorna att amma. Kvinnorna beskrev att de inte fick någon information om flaskmatning 

från hälso- och sjukvården utan att det enbart var fokus på amning. En kvinna beskrev att 

personal inte nämnde flaskmatning som ett alternativ till amning, vilket förstärkte pressen att 

få amningen att fungera ytterligare.  

 

För det är ju mödravården och likadant uppe på förlossningen, de förespråkar amning 
väldigt mycket. (…) Det har ju inte varit något prat om flaskmatning över huvud taget 
när man har gått på mödravården utan det är ju bara amning, amning, amning så det 
är klart att man känner sig väl lite pressad till att amma och att det är rätt sätt eller vad 
man ska säga. 

 
 

Amning framhölls som det bästa alternativet för barnet och det var därför av stor vikt att få 

amningen att fungera. En kvinna beskrev upplevelsen av att bli sedd som en dålig mamma på 

grund av att hon inte ammade. Kvinnan bemöttes av negativa kommentarer och blev ifrågasatt 



  
 

26 

av hälso- och sjukvårdspersonal gällande hennes amningsbeslut. Hälso- och 

sjukvårdspersonal kunde upplevas som oförstående och dömande, vilket gav upphov till 

känslor av skuld och otillräcklighet hos informanterna. 

 

Diskussion 

Resultatdiskussion 

Studien syftade till att undersöka unga svenska mödrars upplevelser och erfarenheter av 

amning. Vidare ämnade studien beskriva vilken roll hälso- och sjukvård respektive den 

sociala omgivningen spelat i relation till amningsupplevelsen. De nio semistrukturerade 

intervjuerna resulterade i fem teman: Ömsesidigt utbyte, Oskrivna amningsregler, Att inte 

klara uppgiften, Någon att vända sig till och När stödet brister. 

Sammantaget visade resultatet att de unga mödrarna upplevde amningen som en viktig 

del av moderskapet och det initiala relationsskapandet mellan den nyblivna modern och det 

nyfödda barnet. Amning sågs som en betydande aspekt av inträdet i den nya modersrollen. 

Genom amningen kände sig kvinnan behövd, bekräftad och älskad då hon bar ansvaret för att 

tillgodose barnets behov av näring och närhet. Amningens centrala roll i moderskapet 

förklarar upplevelser av otillräcklighet och misslyckande när amningen inte fungerar, vilket är 

i enlighet med tidigare forskningsfynd (Palmér, 2015). Detta kan liknas vid den krisreaktion 

Cullberg (2006) beskriver, vilken uppstår då kvinnans tidigare erfarenheter och kunskaper 

inte är tillräckliga för att hantera svårigheterna och den nya situationen. Upplevelsen av 

otillräcklighet som moder återfinns i Sterns (1996) moderskapskonstellation där kvinnans 

förmåga att ta hand om barnet och hålla barnet vid liv utgör en central del av modersrollen. 

Att inte bemästra uppgiften kan väcka tvivel hos kvinnan gällande hennes kompetens som 

moder (Stern & Bruschweiler-Stern, 1999).  

Resultatet visade att det var viktigt för de unga mödrarna att amma och att få 

amningen att fungera. Trots stundtals svåra påfrestningar fanns inget alternativ till amningen 

och att ge upp amningen var förknippat med misslyckande och besvikelse. De unga mödrarna 

beskrev amning som kvinnans självklara uppgift, vilket tycktes bidra till en upplevd inre press 

att amma, vilket tidigare forskning även funnit stöd för (Larsen et al., 2008). Samtidigt visade 

resultatet på en acceptans hos kvinnorna för andra mödrar som inte kunde amma eller valde 

att avstå amningen. Pressen att amma tycktes komma inifrån kvinnorna själva samt från 

kvinnans omgivning. Den yttre pressen tycktes härstamma från informanternas upplevelse av 

påtryckningar från hälso- och sjukvård samt omgivningens reaktioner och dömande syn på 
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icke-ammande mödrar. Kvinnornas upplevelser av hälso- och sjukvården bekräftas av tidigare 

forskning som belyser hur påtryckningar kan leda till upplevelsen av misslyckande och 

känslan av att vara en dålig förälder (Rudman & Waldenström, 2007). Resultatet visade att 

det fanns en vilja hos de unga mödrarna att efterfölja amningsrekommendationer för att göra 

rätt och att det kunde vara svårt att gå emot omgivningens normer och hälso- och sjukvårdens 

rekommendationer som ung moder.  I resultatet framkom kvinnornas önskan av att öka 

acceptansen och förståelsen för kvinnans individuella situation. De unga mödrarna lyfte 

vikten av att amning ska ske på moderns villkor och att det är upp till varje kvinna om 

vederbörande vill amma och hur länge amningen ska fortgå. 

I studien framkom att de unga mödrarna upplevde en bristande acceptans i samhället 

gällande offentlig amning. Kvinnor som ammade offentligt erfor negativa reaktioner från 

omgivningen i form av kommentarer och blickar. Mödrarnas upplevelser stärks av tidigare 

forskning som belyser kvinnors oro för omgivningens kommentarer vid offentlig amning. I 

kontrast till tidigare forskningsfynd som visar på kvinnors tendens att undvika offentlig 

amning för att undkomma omgivningens negativa reaktioner (Andrew & Harvey, 2011) 

visade föreliggande studies resultat kvinnors ökade vilja att amma offentligt för att skapa 

acceptans i samhället. I tidigare forskning gjord på unga mödrar har även detta fenomen 

uppmärksammats, där kvinnor uttryckt en stolthet över amningen och en vilja att försvara sin 

rätt till amning (Brown et al., 2011). 

Studiens resultat visade på hur de unga mödrarna i viss utsträckning var utelämnade åt 

sig själva i amningsupplevelsen. De unga mödrarna beskrev upplevelsen av bristande 

amningsstöd från hälso- och sjukvård där ansvar lades på den enskilda kvinnan att själv söka 

det stöd och den information hon behövde i relation till amningen. Kvinnornas upplevelser av 

stöd och information från hälso- och sjukvård som bristfällig och otillräcklig bekräftas av 

tidigare forskning (Schmied et al., 2011). 

Resultatet tyder på hälso- och sjukvårdens bristande hänsynstagande till de unga 

mödrarnas subjektiva upplevande, vilket ledde till kvinnornas upplevelse av personal som 

oförstående och dömande. Kvinnorna beskrev hur hälso- och sjukvårdspersonal kunde 

ifrågasätta och kommentera kvinnans amningsbeslut samt områden kopplade till amningen 

som exempelvis barnets viktuppgång och att detta väckte starka känslor hos kvinnorna. Stern 

och Bruschweiler-Stern (1999) menar att ett ifrågasättande av amningen kan upplevas som ett 

ifrågasättande av kvinnans kompetens som förälder, vilket kan ge upphov till känslor av 

otillräcklighet och skuld. Detta resultat kan ställas i relation till tidigare forskning som belyser 

betydelsen av ett bekräftande, uppmuntrande och icke-dömande förhållningssätt hos hälso- 
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och sjukvårdspersonal för att möjliggöra ett välfungerande amningsstöd för kvinnan (McInnes 

& Chambers, 2008).  

I resultatet framkom att de unga mödrarnas mor och partner utgjorde viktiga 

stödfunktioner i amningen, vilket stärks av tidigare forskningsresultat (McInnes & Chambers, 

2008). Resultatet visade dock på bristfälliga kunskaper gällande amning hos kvinnans partner. 

Det framkom ett behov av mer information riktad mot partnern från hälso- och sjukvården för 

att öka partnerns förståelse för amningen och delaktighet i amningsupplevelsen. Partnerns 

amningskunskap var även viktig för att kunna utgöra ett stöd för kvinnan i amningen, vilket är 

i enlighet med tidigare forskning (Tohotoa et al., 2009). 

Gemenskap och stöd från andra kvinnor i liknande situation beskrevs av de unga 

mödrarna som betydelsefullt. Forskning stärker betydelsen av det sociala stödet och visar hur 

det är stärkande för kvinnan att kunna dela sina upplevelser och bli bekräftad av andra som 

exempelvis vänner, kvinnor i liknande situation samt kvinnans partner eller mor (Palmér, 

2012). I studiens resultat framkom att de unga mödrarna hade ett bristande socialt 

amningsnätverk bestående av vänner eller andra ammande mödrar. Resultatet indikerade 

betydelsen av att tillhandahålla och skapa sociala sammanhang för unga mödrar i form av 

föräldragrupper och amningsgrupper. Forskning belyser betydelsen av ett stödjande och 

uppmuntrande socialt nätverk för att främja unga mödrars amning (Brown et al., 2011). Till 

följd av det bristande sociala nätverket tycktes sociala medier utgöra ett betydelsefullt forum 

för stöd, där de unga mödrarna kunde utbyta erfarenheter och kunskap med andra samt stärka 

och bekräfta varandra i moderskapet. Resultatet stämmer överens med tidigare forskningsfynd 

där sociala medier lyfts som en viktig källa för information, stöd och gemenskap i 

föräldraskapet. Forskning visar att internet ofta är den huvudsakliga källan för information för 

unga förstagångsmödrar. Socialt stöd på internet från andra mödrar har visat sig kunna stärka 

kvinnan i modersrollen och motverka upplevelsen av att vara isolerad i den nya 

livssituationen (Plantin & Daneback, 2009). 

Sammanfattningsvis visade studiens resultat på de unga mödrarnas upplevelse av 

amning som självklar och fördelaktig för både moder och barn. Kvinnorna upplevde en press 

att amma, vilken tycktes komma både inifrån kvinnorna själva samt från den sociala 

omgivningen och hälso- och sjukvård. Amning upplevdes vara en central del av moderskapet, 

vilket medförde känslor av misslyckande och otillräcklighet när amningen inte fungerade. I 

resultatet framkom behovet och betydelsen av stöd och gemenskap från den sociala 

omgivningen i relation till amningen.  
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Praktiska implikationer 

Sammantaget bekräftas studiens huvudfynd av tidigare forskning genomförd på mödrar  i 

varierande ålderskategorier. Resultatet belyste de unga mödrarnas bristande sociala 

amningsnätverk. Utifrån resultatet blir behovet av sociala sammanhang som amnings- eller 

föräldragrupper tydligt där mödrar kan känna samhörighet och komma i kontakt med andra 

kvinnor i liknande situation för att främja och stärka kvinnornas amning. Resultatet har 

praktiska implikationer för hälso- och sjukvård gällande bemötande, stöd och information 

som ges till unga mödrar. Hälso- och sjukvård utgör en primär källa för amningsinformation 

för ammande mödrar, vilket ställer krav på den information som förmedlas. Amningsstöd och 

amningsinformation bör utgå från kvinnans subjektiva amningsupplevelse. För att främja och 

stärka amning hos kvinnor som önskar amma krävs en ökad förståelse för kvinnans subjektiva 

upplevelse och individuella behov, önskningar och förutsättningar i relation till amning. 

 

Metoddiskussion 

Utifrån studiens syfte att undersöka unga svenska mödrars upplevelser och erfarenheter av 

amning valdes kvalitativ metod. Studien ämnade fånga kvinnors subjektiva upplevelser, 

varför kvalitativ metod ansågs lämplig. Genom kvalitativ metod kan olika fenomen, som 

exempelvis upplevelser och handlingar, beskrivas och förståelse skapas för dess mening och 

innebörd för olika individer (Langemar, 2008).  

För att besvara studiens syfte och frågeställning genomfördes nio semistrukturerade 

intervjuer. Ett antal informanter rekryterades utifrån ett snöbollsurval. Kvinnorna som 

rekryterades genom snöbollsurval kände varandra privat, vilket kan ha påverkat 

vederbörandes intervjusvar då de hade kännedom om de övrigas deltagande. Hur lång tid som 

förlöpt sedan amningsavslut varierade mellan informanterna. Det varierade mellan pågående 

amning och amning som avslutades för 1.5 år sedan. Detta kan ha påverkat studiens resultat 

då amningsupplevelsen inte var lika aktuell för vissa kvinnor och bilden av amning kan ha 

förändrats efterhand. I urvalet fanns variation avseende utbildningsnivå, antal barn, 

amningslängd samt grad och förekomst av amningssvårigheter. Urvalets storlek bedömdes 

lämpligt med hänsyn till studiens syfte och omfattning. Urvalets variation stärker resultatets 

trovärdighet och överförbarhet till populationen (Graneheim & Lundman, 2012). Genomförda 

intervjuer gav ett uttömmande material där en bredd av olika aspekter och företeelser 

framträdde, vilket gjorde det möjligt att svara på studiens syfte. Fenomenets komplexitet kan 
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ha medfört att viktiga aspekter och kvaliteter av fenomenet inte fångats i studien. Detta kan ha 

medfört en inskränkning av resultatets validitet samt dess överförbarhet (Langemar, 2008).  

I urvalet förekom både förstföderskor och omföderskor, vilket kan påverka 

informanternas erfarenhet av och inställning till amning. För att avgränsa studien och göra 

den mer enhetlig hade ett möjligt alternativ varit att enbart inkludera exempelvis 

förstföderskor, vilket troligtvis hade givit ett annorlunda resultat. Urvalets bredd bidrog till att 

många olika aspekter fångades, vilket dock kan ha skett på bekostnad av resultatets djup 

(Langemar, 2008). 

Informanterna valde själva plats för intervjun. Vid varje intervju närvarade endast en 

författare. Författarnas intervjuerfarenhet och intervjustil kan ha påverkat resultatet. 

Författarna kan under intervjuerna ha formulerat olika följdfrågor till informanterna, vilket 

kan ha påverkat intervjuernas riktning och den information som erhölls. Båda författarna hade 

begränsad erfarenhet av intervjuarbete sedan tidigare. Intervjuerna genomfördes i 

informanternas hem, caféer, Linnéuniversitetets lokaler och öppna förskolans lokaler. De 

olika intervjusituationerna kan ha påverkat resultatet. Intervjuer som genomfördes på caféer 

bedöms kunnat ha en påverkan på informanterna i form av distraktioner och oväsen från andra 

cafébesökare. Miljön kan också ha påverkat vad informanterna valde att berätta under 

intervjun då andra personer närvarade i omgivningen. Intervjuer som genomfördes i 

informanternas hem kan ha främjat en trygg och avslappnad intervjumiljö. Vid några av 

intervjuerna närvarade informanternas barn under intervjun, vilket innebar viss distraktion och 

avbrott. Att intervjuerna spelades in kan ha påverkat kvinnornas upplevelse av 

intervjusituationen. Kvinnorna kan ha känt sig obekväma eller svarat i enlighet med vad de 

tror förväntas av dem. Det är osäkert i vilken utsträckning detta har påverkat resultatet.  

Analysen genomfördes genom tematisk innehållsanalys. Författarna har läst igenom 

materialet upprepade gånger under analysprocessens gång och har tillsammans arbetat med 

materialet samt fört diskussioner kring innehåll och tolkning, vilket sammantaget ökar 

resultatets tillförlitlighet. Resultatets tillförlitlighet stärks även av dess samstämmighet med 

tidigare forskningsfynd. Författarnas förkunskaper inom området påverkar de aspekter som 

redovisades. Även om analysen genomfördes med en induktiv ansats påverkas resultaten 

oundvikligen av författarnas förförståelse. Psykologiska tolkningar kan ha fått företräde i 

analysprocessen. Då intervjuguiden konstruerades gick författarna igenom tidigare forskning 

och teoretiskt ramverk, vilket påverkar vederbörandes förkunskaper. Författarna genomgår 

även en psykologutbildning, vilket påverkar författarnas förkunskaper och således 
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förutsättningar att gå in i analysprocessen förutsättningslöst. Sammantaget kan detta ha en 

inverkan på resultatets trovärdighet (Graneheim & Lundman, 2012).    

 
Framtida forskning 

Fler studier behövs för att öka förståelsen för unga mödrars, men även andra åldersgruppers, 

upplevelser av amning. Det skulle även vara av intresse att studera hur fenomenet ter sig 

bland kvinnor med annan kulturell bakgrund. Vidare forskning behövs kring hur amningsstöd 

för kvinnor som erfar amningssvårigheter ska utformas för att möjliggöra amning för mödrar 

som vill amma. Mer kunskap behövs om kvinnans upplevelse av stöd och bemötande från 

hälso- och sjukvård vid amningssvårigheter eller då kvinnan valt att inte amma; detta för att 

öka förståelsen för kvinnans subjektiva upplevelse, förutsättningar och behov.   

Ytterligare ett område av intresse för framtida forskning är sociala mediers betydelse 

för mödrars amningsupplevelse. I dagens samhälle har sociala medier ett stort inflytande och 

det är därför av vikt att undersöka möjligheten att använda sociala medier som en källa till 

stöd och information. Det är även intressant att undersöka huruvida hälso- och sjukvård kan 

nyttja och integrera sociala medier för att ge stöd och information åt mödrar. Vidare är 

partnerns ökade inkludering och delaktighet inom vården ett viktigt område för framtida 

forskning och vad partnern behöver från hälso- och sjukvården för att kunna utgöra ett stöd 

för kvinnan vid amning. 
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I 
 

Bilaga I 

 
 

Till dig som är mamma i åldern 18-24 och har barn över sex månader- 
information och förfrågan om deltagande i intervjustudie 
 
 

Under våren 2017 kommer en studie genomföras med syfte att beskriva unga mammors 
upplevelser av amning. Vi söker både mammor som ammat och inte ammat. Genom studien 
hoppas vi kunna bidra med ökad kunskap och förståelse för föräldrars upplevelser och 

erfarenheter av amning. 
 

Mammor i åldern 18-24 med barn över sex månader boende i Kalmar och Växjö kommer att 
tillfrågas om deltagande i denna intervjustudie. Det är helt frivilligt att medverka i studien och 
du kan när som helst avbryta din medverkan utan att ange orsak. Intervjuerna beräknas ta 

cirka 60 minuter och vi träffas vid ett tillfälle. Plats för intervjun kommer att anpassas efter 
dina önskemål. Materialet från intervjuerna kommer att hanteras och behandlas konfidentiellt 

och det kommer att förvaras så att ingen obehörig kommer att kunna ta del av det. Inga 
enskilda personer kommer att kunna identifieras i studien. När studien är färdig får du gärna 
ta del av resultatet.  

 
Vi som genomför studien heter Katarina Roberg och Josefin Schwartz och är studerande på 
psykologprogrammet på Linnéuniversitetet. I utbildningen ingår att göra ett masterarbete, 

vilket är anledning till att denna intervjustudie kommer att göras.  
 

Du som är intresserad av att deltaga i vår studie, vänligen kontakta någon av oss via e-post 
eller telefon så bokar vi in tid för intervju. Har du några frågor så hör gärna av dig. 
 

 
 

Studerande:    Handledare: 
Katarina Roberg   Caroline Johansson 
Josefin Schwartz     

  
 

 

  



  
 

II 

Bilaga II 

          

 
 

 

Skriftligt, informerat samtycke till medverkan i intervjustudie om mödrars 

upplevelse och erfarenheter av amning 
    

Jag har informerats om studiens syfte, upplägg och användningsområde och om hur 
information inhämtas, bearbetas och förvaras. Jag har fått information om att deltagande 

i studien är frivilligt och att jag kan avbryta mitt deltagande i studien om jag önskar utan 
angivning av skäl. Jag samtycker härmed till att medverka i denna intervjustudie som 
handlar om mödrars upplevelse och erfarenheter av amning.  

  
   

Ort, Datum 
 
___________________________________________ 

    
Namnunderskrift 

 
___________________________________________ 
    

Namnförtydligande  
 
___________________________________________ 

 
 

  



  
 

III 

Bilaga III 

 
Information till informanter 

Information ges gällande studiens syfte, upplägg och användningsområde. 
Informanterna informeras om att deltagande i studien är frivilligt och att deras svar 
behandlas konfidentiellt. Information ges om att intervjuerna kommer att spelas in. 

Informanterna informeras om att författarna inte på något sätt syftar till att bedöma eller 
värdera den information som framkommer under intervjun och att de har möjlighet att 

avbryta sitt deltagande när som helst under studiens gång genom att kontakta författarna 
via mail. Vid eventuella frågor gällande studien kan informanten kontakta författarna 
via mail. Information ges även om möjlighet att ta del av studien när denna 

sammanställts. Samtycke till deltagande i studien inhämtas muntligt och skriftligt. 
 

Bakgrundsinformation 
Ålder: 

Antal barn: 
Barnets/barnens ålder (angett i månader):  

Utbildningsnivå (grundskoleutbildning, gymnasialutbildning, eftergymnasial, hur lång?) 
Familje- och levnadssituation:  
 

Intervjufrågor 

När du tänker på amning, vad väcker det för tankar och känslor för dig?  
 

Har du amma ditt barn?  
Har du ammat tidigare? 
Hur kom det sig att du ammade/inte ammade? 

Hur länge helammade/delammade du? 
Vad fick dig att sluta amma? 

 
Vad har du fått för information om amning/flaskmatning från hälso- och sjukvården?  
Hur var den informationen i relation till den information du behövde? 

Saknade du någon information?   
 

Vilka för- och nackdelar upplever du att det finns med amning? Flaskmatning? 
 
Hur upplever du din partners kunskap om amning/flaskmatning? 

Var tänker du att hen har fått sin information ifrån?   
 

Vad har din partner för inställning till amning? Upplever du att det har påverkat din 
inställning? 
Upplever du att din partner varit ett stöd under amning/flaskmatning? I så fall hur? 

Var din partner delaktig i beslutet att amma/inte amma? 
 

Har amning något med jämställdhet att göra, som du tänker? Hur?  
Påverkar amning din partners delaktighet i barnet? Hur?     
 

Hur har du/ni planerat din föräldraledighet, till exempel eventuell uppdelning av 
föräldraledigheten, återgång till arbete eller studier? 

 
Har din syn på amning förändrats över tid? Före och efter du fick barn?  
Upplever du att amningen har påverkat din syn på dig själv? På vilket sätt?  



  
 

IV 

Upplever du att amningen har påverkat din syn på dig själv som mamma? På vilket sätt? 
 

Upplever du att amningen har påverkat ditt psykiska mående? Ditt fysiska? Hur?  
 

Upplever du att du behövt göra uppoffringar för amningens skull?  
Vad tänker du om det?  
 

Upplever du att era relationer i familjen påverkas av amningen; mellan dig och din 
partner och mellan er och ert barn?  

 
Har du fått reaktioner på ditt beslut av att amma eller inte amma?  
 

Vilket stöd har du fått av familj, vänner, vårdpersonal eller andra personer i din närhet i 
ditt beslut att amma/inte amma? 

 
Har du känt dig pressad till att amma/inte amma? Av vem/vilka?  
Har du känt att du har behövt rättfärdiga ditt beslut att amma/inte amma?  

Upplever du att samhället har förväntningar på dig som mamma gällande amning? I så 
fall vilka?  

Upplever du att sociala medier har påverkat din syn på amning? På vilket sätt?  
 
Stötte du på några svårigheter under tiden du ammade kopplade till amningen? Vilka?  

Fick du amningsstöd av vårdpersonal? 
Hur upplevde du amningsstödet? 
Om du får barn igen tror du att du kommer att vilja amma då?  

Är det något du vill tillägga?  
 

Följdfrågor: 
Berätta mer 
Hur upplevde du det? 

Hur menar du då? 
Vill du utveckla det? 

Har du fler exempel? 
 
 


