
 

 

 

Självständigt arbete, 15 hp  

Upplevelser av att amma på 
offentlig plats 
En kvalitativ intervjustudie 
 

Författare: Ylva Westergren 
Handledare: Kristina Tryselius 
Examinator: Elisabeth Brandin 
Termin: HT15 
Ämne: Kulturgeografi 
Nivå: G2E 
Kurskod: 2KG30E  



  
 

i 
 

Abstract 
There has been a recent debate in swedish media about wether public breastfeeding is 

acceptable or not. Studies from mostly North America and England has shown that 

women feel uncomfortable breastfeeding in public. Sweden has a high rate of 

breastfeeding. The World Healh Organization recommends exclusive breastfeeding 

until the child is six months. There has not been any studies approaching women’s 

individual experiences of breastfeeding exclusively in Sweden and therefore the purpose 

of this study was to explore women’s experiences of breastfeeding in public and see if 

the experiences changes the breastfeeding behavior. The two research questions were – 

what are women’s experiences of breastfeeding in public places, and are women limited 

geographically when they are breastfeeding?  

The study has a qualitative approach using semi-structured interviews as a method. Four 

women were interviewed and the results showed that the women mostly were 

comfortable breastfeeding in public but they could feel uncomfortable because they 

experienced that other people could be uneased with them breastfeeding in public 

places. Some of the women felt that they had to be discrete and therefore hid their 

breast. Two of the women were actively reflecting on their breastfeeding as a way to 

normalize public breastfeeding. The women are not directly geographically limited, but 

because they feel uncomfortable they can create private rooms in public places by being 

discrete.  
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1 Inledning 
Det har pågått en debatt om offentlig amning i Sverige de senaste åren. Debattartiklar 

och blogginlägg publicerade de senaste åren har berört ämnet och det som har 

diskuterats är bland annat om offentlig amning är okej, amningsaktivism och huruvida 

kvinnor begränsas till vad som benämns den privata sfären (Blomberg, 2009; Carlén, 

2015; Lidström, 2014; Löwengrip 2014; Åberg, 2014). 

World Health Organization (WHO) har sedan många år tillbaka rekommenderat 

exklusiv amning (att endast amma) upp till sex månaders ålder. WHO ger även 

rekommendationer till mödrar att fortsätta amma efter sex månader kombinerat med 

ersättning ända upp till två års ålder på grund av fördelar med hälsan för både modern 

och barnet (World Health Organization, 2015). Även forskning inom geografi har belyst 

att amning både har fysiska men också psykologiska fördelar för barnet och mamman 

(Boyer, 2012, s. 554; Boyer, 2011, s. 430; Groleau, Sigouin & D’souza, 2013, s. 250; 

Lane, 2014, s. 201; Mahon-Daly & Andrews, 2002, s. 61; Pain, Bailey & Mowl, 2001, 

s. 261; Scott, Diet, Kwok, Synnott, Bogue, Amarri, Norin, Gil & Edwards, 2015, s. 78).  

Eftersom det finns rekommendationer för kvinnor att amma och tidigare forskning har 

studerat om upplevelser kan påverka beslut kring amning (Scott et al. 2015) så är det av 

intresse att undersöka kvinnors upplevelser av att amma på offentlig plats. Ur ett 

geografiskt perspektiv så är det av intresse att undersöka vad för upplevelser ammande 

kvinnor har på offentliga platser. En studie (Pain, Bailey & Mowl, 2001, s. 74) 

poängterar att forskning kring amning är av geografisk relevans  

”because it is a health-related activity which can occur in a variety of places and 

spaces, all of which potentially impact upon women’s experiences of it” (ibid). 

Citatet ovan visar på varför studier kring amning är av intresse för geografiska studier. 

Intresse för huruvida ammande kvinnor kan påverkas av olika erfarenheter på offentlig 

plats är av intresse för denna undersökning. Studier om ämnet har publicerats i 

tidskriften Health & Place som fokuserar på medicinsk geografi men även i Gender, 

Place & Culture som är en tidskrift med fokus på feministisk geografi. 

Studier har berört olika områden såsom amning och offentlig plats, huruvida kvinnors 

upplevelser av att amma på offentlig plats kan påverka beslut kring amningsfrekvens 

(Boyer, 2012) och amning som utövning på offentliga platser (Lane, 2013). Forskning 
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har även studerat amningsaktivism (Boyer, 2011) och huruvida mammans 

socioekonomiska klass kan ha en inverkan på amningen (Groleau, Sigouin & D’souzas, 

2013). En studie av Scott et al. (2014) undersökte skillnader mellan olika mödrars 

upplevelser och attityder gentemot offentlig amning i Sverige, Spanien, Italien och 

Skottland. Det finns också en studie gjord av Socialstyrelsen (2014) i Sverige med syfte 

att undersöka om amningsfrekvensen påverkas av att mödrar kommer från olika 

sociodemografiska grupper. Studierna fördjupas ytterligare i tidigare forskning. 

 

2 Bakgrund 
 
2.1 Tidigare forskning och teoretisk referensram 
 
2.1.1 Privat plats på offentlig plats 

Geografiska studier har tangerat amning på offentlig plats. En studie av Lane (2013) 

kommer fram till att amning offentligt bör ske diskret och att kvinnor i många fall går 

iväg till ett avskilt ställe. Diskretionen och förflyttningen till ett avskilt ställe grundar 

sig i att kvinnor vill vara en så bra mamma som möjligt. Även om man vill främja 

offentlig amning i form av lagar och regler så finns det ändå ett behov att skyla sig då 

ammande kvinnor inte tillhör den offentliga platsen. Det är precis som Carpenters studie 

(2006) där resultatet även där visar på att amning offentligt bör göras diskret. Lanes 

studie (2013) beskrivs med hjälp av teori kring performativitet. På detta sätt kan amning 

vara ett sätt för mödrar att förhålla sig till för att vara en bra mamma. För att agera som 

en god mor när man ammar offentligt så bör man enligt vad studiens resultat visar vara 

diskret.  

Utifrån en observationsstudie gjord av Mahon-Daly och Andrews (2002) genomförd i 

Storbritannien så observerades både ammande och flaskmatande mödrar när de var på 

offentliga områden. Man kom fram till att mammorna kände att bröstmjölk och amning 

var pinsamt. Flera tyckte att en del offentliga men även vissa privata platser var tabu att 

amma på och agerade därför därefter. Studien visade att ammande kvinnor ofta 

planerade vardagen kring vart de ska amma medans de som flaskmatade inte var i lika 

stort behov att planera kring barnets matvanor. I slutsatserna för studien (ibid, s. 73) så 

menar författarna att amning kan vara en vardaglig aktivitet som kan begränsa kvinnor. 

En annan studie av Sheeshka, Potter, Norrie, Valaitis, Adams & Kuczynski (2001) 

visade att uppmärksamheten som ammande mödrar och flaskmatande mödrar fick var 
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neutral. Däremot kunde man se att det var färre människor som kommenterade positivt, 

överhuvudtaget kommenterade eller tittade på mamman om man ammade jämfört med 

när barnet fick ersättning. Det var endast vid ett tillfälle (ibid, s. 38) som en kvinna fick 

en negativ kommentar när hon ammade på en restaurang. Författarna resonerar att det 

kan bero på en positiv social förändring kring synen på att amma. De beskriver att trots 

upplevelserna överlag inte var negativa så känner kvinnorna en ångest kring att amma 

på offentliga platser och måste planera klädsel därefter. Författarna menar att även om 

det skulle ha skett en förändring kring offentlighetens attityd gentemot offentlig amning 

så har kvinnors stöd för det inte ökat (ibid).  

Boyers studie (2012) handlar om hur kvinnors upplevelser av amning offentligt kan 

påverka beslut kring hur länge en mamma ammar. Nästan hälften av kvinnorna i studien 

hade negativa erfarenheter av att amma offentligt. Några beslutade sig för att sluta 

amma efter de negativa erfarenheterna. Genom att bygga på ett teoretiskt ramverk kring 

affective practice så visar studien att amning är disciplinerat på offentlig plats genom 

vad som förväntas höra hemma på offentlig plats. Ammande kvinnor blir stigmatiserade 

på offentliga platser i och med affective practice. Studien visar att kvinnors 

möjligheter/begränsningar att amma offentligt har inverkan på amningsvaraktigheten 

(hur länge man ammar). Resultatet visar att arbete för att underlätta för amning 

offentligt handlar om en kulturell förändring. 

 

2.1.2 (L)aktivism 

I en studie av Kate Boyer (2011) så utreder man amningsaktivism med hjälp av 

geografiska teorier. Amningsaktivism, även kallat laktivism, kan ses som en sorts care-

work activism där man vill främja var denna typ av care-work (att amma) får ta plats 

men man vill också med det utmana rådande sociala normer. Genom att undersöka 

kvinnors upplevelser av amning så visas det att även om vissa inte hade några problem 

att amma offentligt så var många obekväma med det. Studien visar att mödrar påverkas 

av andras reaktioner och blir därför marginaliserade i samhället. Även en studie av 

Barlett (2002, s. 119) poängterar att amning kan ses som en politisk aktivitet för att göra 

anspråk på sitt medborgarskap och det urbana rummet. Enligt Boyer (2011) så kan 

amningsaktivism ses som ett sätt att normalisera offentlig amning och på liknande sätt 

så förklarar Carpenter (2006, s. 357) att genom att amma så vill aktivister normalisera 

amning offentligt. Genom att undersöka den uppståndelse som nurse-ins (där kvinnor 
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samlas på en offentlig plats för att amma tillsammans) fick i USA under 2004, så 

beskriver författaren att en utövning som detta är ett sätt att omdefiniera kvinnans plats 

och omarbeta gränser av domestic space. Enligt författaren så överskrider nurse-ins 

gränsdragningar mellan offentligt/privat (Carpenter, 2006). Även om amning offentligt 

inte är ovanligt och kanske till och med accepterat så visar Carpenters studie (2006, s. 

351) att det endast är acceptabelt så länge det görs diskret. 

 

2.1.3 Den moderliga kvinnokroppen kontra den sexualiserade kvinnokroppen 

En annan studie gjord av Groleau, Sigouin och D’souza (2013) undersöker fattiga 

mödrar (i västerländsk kontext) i Kanada och deras möjligheter att utmana rådande 

sociala normer. I studien menar författarna att sexualisering av bröst i väst kan vara en 

orsak till att man slutar amma. Resultatet visar att fattiga mödrar saknar makt att utmana 

rådande normer i det sociala rummet. Det är inte avsaknaden av pengar men en låg 

utbildningsnivå och avsaknad av makt som gör att de inte kan utmana normerna genom 

att fortsätta amma på offentlig plats. Därför kan de heller inte utmana den 

hypersexualiserade bilden av bröst i (ibid). I studien (ibid, s. 252) så beskriver 

författarna att 

”for example, breastfeeding is considered normal and is the expected way to 

behave in some social spaces, such as on the street in many African countries, 

while it may not be in other places such as in a shopping center in North America” 

(ibid).  

Citatet ovan visar på ett specifikt geografiskt intresse då författarna uttrycker sig som att 

hypersexualiseringen i väst skulle vara problemet till att offentlig amning skulle vara 

stigmatiserat i väst medans det på andra ställen kan ses som naturligt. Pain, Bailey & 

Mowl (2001, s. 271) poängterar i sin slutsats att en ökning av amning i Norge kan 

relateras till en förändring av kulturell kontext där en högre utbildning för kvinnor och 

en mer liberal syn på kvinnans kropp finns. Det är inte fallet i Storbritannien och där 

menar författarna (ibid) att det krävs en kulturell förändring för att normalisera amning.  

En studie av Smyth (2008) hade som syfte att undersöka marknadsföring av amning. 

Resultatet visar att den kulturella kodningen av kvinnans bröst som något sexuellt 

skapar problem i marknadsföringen. Det syns i marknadsföringskampanjerna som 

Smyth har undersökt (idid) att man försöker avsexualisera kvinnans kropp i samband 
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med att låta mannens kropp visas som sexualiserad. Smyth konstaterar att man skulle 

hjälpa kvinnor mer i att uppmuntra dem själva till att försöka förändra sociala platser 

istället för att lösa problemet genom att inkludera män i marknadsföringen. 

En av studierna (Scott et al., 2015) som undersöker kvinnors upplevelser av amning är 

en jämförelse mellan mödrars attityd till att amma offentligt relaterat till 

amningsvaraktigheten. Studien är genomförd i Glasgow (Skottland), Stockholm 

(Sverige), Granada (Spanien) och Reggio-Emilia (Italien) och visar att kvinnor i Sverige 

till större del ammar offentligt än kvinnor i de övriga länderna i studien. Resultatet visar 

att sociala normer kan ha inverkan på kvinnors attityd och kunskap kring amning. 

Författarna (ibid) menar på att de olika länderna kan symbolisera olika attityder kring 

offentlig amning.  

 

2.2 Centrala begrepp 

Plats är ett centralt begrepp i denna studie. Den humanistiska geografin introducerade 

en ny mening för begreppet plats under 1960-1970-talen. Ur ett humanistiskt perspektiv 

så kan begreppet ses som en reaktion mot den rationella rumsliga vetenskapen och satte 

istället fokus på subjektivitet och upplevelser (Cresswell, 2011, s. 19-20). Begreppet 

plats inom humanistisk geografi härstammar från fenomenologi och existensialism och 

utifrån ett fenomenoligiskt perspektiv så frågar man sig inte vad en plats är, utan istället 

vad det är som skapar en plats (Cresswell, 2011, s. 22-23). En plats är inte en slutgiltig 

produkt men en ständigt pågående process skapade av olika kulturella och vardagliga 

praktiker (Cresswell, 2011, s. 82). Skapandet av plats och praktiken av att vara in place 

skapar också saker/människor/handlingar som blir out of place. Synen på vad som är 

out of place är skapat av normativa beteenden och antaganden om vad som är rätt/fel att 

göra på platsen men också vem som har rätt att vara där. Genom att inte följa normativa 

antaganden så sker en transgression, en så kallad gränsöverskridning (Cresswell, 2011, 

s. 102-103). Plats kan vara ett sätt att förstå världen. Det kan finnas mening, upplevelser 

och känslor på platsen (Cresswell, 2011, s. 118). 

Andra centrala begrepp för studien är offentligt och privat i relation till plats. Inom 

kulturgeografi så har intresset för privat och offentliga platser bland annat varit 

fokuserat på gendering of space i städer (Atkinson et al. 2007, s. 156). Det finns flera 

definitioner om vad som är privat och offentliga platser. För att tydliggöra det i denna 
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studie har jag valt att definiera en offentlig plats som något utanför hemmet och det 

privata. Inspiration till valet av definition har jag fått från Rebecca Lanes studie (2013, 

s. 198) som undersöker amning offentlig i relation till hur en bra mamma ska bete sig. 

Offentlig plats i denna studie kan alltså vara allt från buss, restaurang, badplatser och 

shoppinggallerior.  

Kroppen som studieobjekt är också centralt för studien. Socialvetenskapen men även 

geografer har på senare tid varit intresserade av att på olika sätt att studera kroppen. Det 

fenomenologiska och psykoanalytiska perspektivet på kroppen är att kroppen är något 

som levs men det finns även ett kulturellt tillvägagångssätt att studera kroppen på. 

Utifrån det kulturella perspektivet så ses kroppen som en yta av kulturella inskriptioner. 

Det har på senare tid blivit vanligare att utgå från det kulturella tillvägagångssättet för 

att undersöka sociala och kulturella system samt diskurser som påverkar kroppen 

(Atkinson et al. 2007, s. 93).  

I denna studie nämns begreppen amningsrum och familjerum. Med de begreppen syftar 

jag till specifika rum där familjer eller mammor kan gå för att byta blöja eller amma. 

Rum som dessa kan finnas i shoppinggallerior men också på andra offentliga platser.  

 

3 Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att undersöka kvinnors upplevelser av att amma på offentlig plats 

samt om upplevelser av att amma på offentlig plats påverkar amningsbeteendet. Utifrån 

syftet så ska följande frågeställningar besvaras: 

v Vilka är kvinnors upplevelser av att amma på offentlig plats? 

v Upplever kvinnor geografiska begränsningar på grund av att dem ammar? 

 

4 Metod 
 
4.1 Kvalitativ intervjustudie 

För att uppnå syftet med studien så är en kvalitativ utgångspunkt aktuell då kvalitativ 

data baseras på ord medans kvantitativ data istället är uppbyggt av någonting som är 

kvantifierbart (Kitchin & Tate, 2000, s. 40). Eftersom materialet för undersökningen 

kommer vara baserad på kvinnornas upplevelser i deras egna ord så är det av relevans 
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att utgå från en kvalitativ utgångspunkt. Ett kvalitativt tillvägagångssätt passar bra för 

studien då ”man lägger fokus på kulturella, vardagliga och situerade aspekter av 

människors tänkande, lärande, vetande, handlande och sätt att uppfatta sig som 

personer ” (Kvale & Brinkman, 2014, s. 28) och denna studie undersöker just ammande 

kvinnors vardagliga utövningar. Intervjuer är ett sätt att skapa en förståelse för 

respondenternas upplevelser, åsikter och känslor (Flowerdew & Martin, 2005, s. 111; 

Kitchin & Tate, 2000, s. 213). Eftersom studien är baserade på intervjuer så genererar 

empirin i en djupare förståelse av kvinnornas upplevelser. En djupare insikt kring 

upplevelser och respondentens känslor är det som kan komma ut av en intervju 

(Flowerdew & Martin, 2005, s. 111) och det är centralt för studien då det är kvinnornas 

känslor och upplevelser som de själva sätter ord på.  

Individers upplevelser av exempelvis en plats skiljer sig åt (Hay, 2010, s. 7) och därför 

är det viktigt att på djupet försöka förstå varje individs erfarenheter. Kvalitativa metoder 

i kulturgeografi har bidragit till att skapa en förståelse för människors upplevelser samt 

sociala strukturer. Muntliga metoder kan generera mer information om just individens 

upplevelser men det betyder inte att man behöver utesluta att sociala strukturer kan visa 

sig som en del av resultatet (Hay, 2010, s. 13). Studien undersöker kvinnors upplevelser 

men kan med hjälp av tidigare forskning kunna se sociala strukturer som kan ligga 

bakom kvinnornas upplevelser.  

Kritiken som förs kring dessa intervjuer är att metoden inte skapar en objektivitet. 

Eftersom syftet med denna studie inte är att uppnå objektivitet utan istället att lägga 

fokus på respondenternas olika subjektiva värderingar och tankar (Flowerdew & Martin, 

2005, s. 111-112) kring deras upplevelser av att amma på offentlig plats så är det inte 

kritik som bör tas hänsyn till. 

En semistrukturerad intervju passar bra till syftet, för att som Hay föreslår (2010, s. 110-

111) så kan man med ett sådant förhållningssätt kunna hålla intervjun flytande. Man kan 

även styra tillbaka till relevanta ämnesfrågor om respondenten pratar om något 

irrelevant för studien. Bryman (2001, s. 301) menar att en semistrukturerad intervju 

utgör en bas för teman som ska undersökas som man förhåller sig till. I denna studie så 

gjordes intervjuerna baserat på teman från tidigare forskning om offentlig amning och 

offentlig plats samt teoretisk referensram kring plats.  
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4.2 Urval 

Precis som Hay föreslår (2010, s. 112) så bör man se över tidigare forskning och 

reflektera över vem respondenten bör vara för att uppnå syftet med studien. Eftersom 

det är ammande kvinnors upplevelser som är centralt för studien så är det mödrar som 

har ammat eller ammar för stunden som ska intervjuas. Utefter tidigare studier så sattes 

kriterier att gå efter i processen att se vilken kvinna som skulle vara deltagande i 

studien. 

För att uppfylla syftet i denna studie så var kriterierna för urval av respondenter att: 

v Respondenterna ska amma, eller har ammat inom de senaste två åren, för att ha 

så färska minnen av upplevelserna som möjligt. 

v Kvinnorna ska under tiden för studien vara boende i Sverige.  

v Minst två av respondenterna ska ha olika utbildningsgrad eftersom tidigare 

forskning (Groleau, Sigouin & D’souza, 2013) syftat på att attityden till att 

amma på offentliga platser kan skilja sig på grund av kvinnors olika 

utbildningsbakgrund. 

Det sista kriteriet är viktigt att poängtera att denna studie endast är baserat på fyra 

kvinnors upplevelser av att amma på offentlig plats. Deras upplevelser behöver inte vara 

representativa för andra ammande kvinnor och därför kan inte denna studie påvisa ett 

samband mellan kvinnornas utbildningsgrad och makt för att utmana rådande normer. 

Däremot kan det ändå vara av intresse för att eventuellt se en avgörande faktor. 

En mindre mängd respondenter passar studien bra eftersom syftet är att undersöka 

individers upplevelser och gå på djupet med dem. Kvantitativa studier har strävan att 

uppnå representativitet (Flowerdew & Martin, 2005, s. 113) medans målet med en 

kvalitativ intervjustudie inte är detsamma (Hay, 2010, s. 74-76) vilket gör att jag inte 

strävar att uppnå representativitet utan istället lägger fokus på ett mindre antal kvinnors 

upplevelser. Syftet är inte att spegla alla kvinnors upplevelser men att undersöka 

kvinnornas egna upplevelser. Ännu en anledning till att studien är baserat på intervjuer 

av fyra kvinnor är på grund av att det är viktigt att ta hänsyn till tidsramen för arbetet. 

Intervjuer är en tidskrävande metod som innebär mycket förberedande arbete, arbete 

kring att få tag i respondenter samt transkribering av intervjuerna och analysering av 

materialet (Hay, 2010, s. 101).  
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Jag kom i kontakt med kvinnorna genom ett snöbollsurval, då min förfrågan kring 

deltagande i intervju blev vidarebefordrat och publicerad i Amningshjälpens Slutna 

Grupp på Facebook. Flera kvinnor var intresserade av att delta i studien och jag blev 

tvungen till att göra ett urval av vilka som skulle intervjuas. De två första kvinnorna, 

Anna och Beatrice, blev valda då möjlighet fanns att träffas öga mot öga. Clara och 

Daniela blev utvalda på grund av snabb korrespondens och att de representerade olika 

utbildningsbakgrunder.  

 

4.3 Positionalitet 

Min positionalitet som undersökare bör presenteras då den kan påverka resultatet. Att ha 

gemensam bakgrund i form av utbildning, kön och dylikt kan hjälpa men också stjälpa 

förståelsen mellan respondenten och intervjuaren (Flowerdew & Martin, s. 114). 

Eftersom jag är kvinna så kan respondenterna uppleva intersubjektivitet med mig. Det 

kan främja intervjuerna och skapa en större förståelse och empati för varandras 

upplevelser. Jag har själv aldrig ammat vilket kan bidra till att jag inte förstår alla 

kvinnornas upplevelser av det. För att undkomma det i intervjufasen så tog jag hjälp av 

en kvinna som nyligen ammat för att kontrollera om mina frågor var relevanta vilket de 

visade sig vara och om jag hade missat något, vilket jag inte hade gjort. Det som skulle 

kunna vara positivt med att jag inte själv har ammat är att jag inte undersöker med 

förutfattade meningar från egna upplevelser utan får skapa en egen bild av kvinnornas 

upplevelser istället.  

 

4.4 Etik 

Utifrån ett dokument om etiska riktlinjer för självständiga arbeten av Linnéuniversitetet 

(2014) så formulerades villkor för respondenterna gällande intervjuerna. 

Respondenterna fick läsa villkoren innan intervjun och blev muntligt informerade om 

deras rättigheter. Samtliga kvinnor godkände villkoren. Där fanns även mina och min 

handledares kontaktuppgifter. Villkoren för intervjuerna finns att läsa under Bilaga B – 

Villkor för intervju. På grund av konfidentialitet mot respondenterna så har 

respondenterna fått andra namn än sitt egna 
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4.5 Tillvägagångssätt 

I förberedandet av intervjuerna så skapades en intervjuguide (se Bilaga A - 

Intervjuguide). Intervjuguiden gjordes för att strukturera intervjun, identifiera centrala 

teman samt formulera frågor. Förberedandet av intervjuguiden är bra för att se till att 

intervjuaren inte av impuls råkar ställa en ledande fråga (Bryman, 2001, s. 305). 

Intervjun baserades på frågorna från intervjuguiden men styrdes inte helt därefter. 

Motfrågor till kvinnornas svar ställdes för att tydligare förstå upplevelserna och därför 

var intervjuerna inte helt strukturerade. Frågorna som ställdes under intervjun är 

baserade på teman från tidigare forskning och teoretisk referensram. Exempelvis så har 

frågor om diskretion ställts eftersom tidigare forskning har tangerat att kvinnor upplever 

att de bör vara diskreta.  

Intervjuerna spelades in för att transkriberas och analyseras. Motiveringen till att spela 

in intervjuerna har att göra med att jag som undersökare ville vara en aktiv lyssnare och 

inte missa viktiga meningar eller ord som kunde ha av betydelse för resultatet (Bryman, 

2001, s. 306). Dessutom ansåg jag det vara viktigt att som Kvale och Brinkmann 

föreslår (2014, s. 218), kunna lägga fokus på vad respondenten säger och aktivt kunna 

ställa uppföljningsfrågor. Vid varje intervju testades ljudet innan för att undvika förlorat 

material. För att vara så aktiv i intervjuprocessen som möjligt förde jag inga 

anteckningar mer än enstaka ord för att minnas om det var en uppföljningsfråga jag ville 

ställa. Intervjuerna lyssnades igenom tre gånger för att se att transkriberingen var 

korrekt.  

 

4.6 Analysmetod 

För att ge transparens i hur materialet har arbetats med förklaras nedan hur jag gick till 

väga för att identifiera teman och koder i intervjuerna. Efter transkribering av 

intervjuerna så påbörjades analysen av materialet. Intervjuerna lyssnades på tre gånger 

och sedan lästes transkriberingar ett antal gånger. Som undersökare så söker man 

mening från datan som är framplockad (Hay, 2010, s. 125). Efter att ha gått igenom 

materialet så fann jag teman som närmre presenteras i resultatdelen. Efter att ha funnit 

olika teman (som exempelvis olika känslor och agerande) så delades materialet in i 

olika underrubriker för resultatet. Vissa av kvinnornas uttalanden är med i flera av 

underrubrikerna då de passade in i olika teman. 
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5 Resultat 
I nedanstående rubriker så presenteras intervjuerna som varade mellan 25-35 minuter. 

Som en inledning så ges en kort bakgrund av kvinnorna. I resterande rubriker 

presenteras resultaten från intervjuerna. 

 

5.1 Om respondenterna 

Presentationen av kvinnorna fick läsas igenom av respondenterna för att godkännas. Det 

kvinnorna har gemensamt är att de är medlemmar i Amningshjälpens Slutna Grupp på 

Facebook. Se tabell 1 – Respondenternas bakgrund, för att se bakgrundsinformation av 

kvinnorna.  

Tabell 4.1.1 - Respondenternas bakgrund 

Nr. Namn Ålder Utbildning Antal barn Civilstånd 

1 Anna 22 Gymnasial 1 Sambo 

2 Beatrice 22 Gymnasial 2 Gift 

3 Clara 31 Doktorand 1 Gift 

4 Daniela 26 Gymnasial 1 Sambo 

Respondent 1, Anna är 22 år och har en gymnasial utbildning. Hon har ett barn 

tillsammans med sin sambo. Anna har arbetat som personlig assistent men är 

mammaledig under tiden för intervjun. Hon hade ammat i drygt tre månader och 

planerar att amma i minst sex månader. Anna bor i Västerås. Intervjun med henne 

utspelade sig i hennes hem. 

Respondent 2, Beatrice är 22 år och har även hon gymnasial utbildning. Beatrice har två 

barn tillsammans med sin man. Hon har varit föräldraledig i över två och ett halvt år och 

innan det har hon arbetat på en hotellkedja. Beatrice hade under tiden för intervjun 

ammat i fem och en halv månad med det yngsta barnet men ammade även storasyskonet 

innan med en liten paus under graviditeten. Hon planerar att amma så länge barnet vill 

men ser gärna att det blir två år så länge de båda är bekväma med det. Beatrice bor 

under tiden för intervjun i Skokloster. Beatrice intervjuades på ett bibliotek. 
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Respondent 3, Clara är 31 år och har apotekarutbildning kombinerat med 

doktorsstudier. Hon arbetade tidigare som doktorand men är nu mammaledig. Clara är 

gift och har ett barn tillsammans med sin man. Hon hade ammat i sju månader men 

barnet helammas inte längre. Däremot planerar hon att delamma i ungefär ett år. Clara 

bor i ett samhälle utanför Göteborg. Hon blev intervjuad med hjälp av ett datorprogram, 

men utan videofunktion. 

Respondent 4 är Daniela som är 26 år och har ett barn tillsammans med sin sambo. Hon 

har gymnasial utbildning. Från att ha varit helt mammaledig så börjar hon succesivt gå 

tillbaka till att arbeta som undersköterska på ett äldreboende. Daniela hade ammat i fem 

och en halv månad och planerar att nattamma tills barnet blir ungefär ett år och att börja 

med delamning vid sex månaders ålder. Daniela bor i Rimbo och vart intervjuad över 

dator med videofunktion. 

 

5.2 Att vara bekväm eller obekväm på offentlig plats 

Kvinnorna beskrev i sina intervjuer olika känslor som uppkom när de har ammat på 

offentliga platser. Nedan presenteras vad kvinnorna kände kring att amma på offentlig 

plats. 

Anna berättade att hon i det stora hela var trygg i att amma på offentlig plats men att 

hon använder speciella amningsrum eftersom det är bekvämt då hon inte behöver 

använde amningsponcho och det tillbringar lugn och ro. Hon sa att hon känner sig 

bekväm så länge amningen känns enkel. Clara och Daniela beskrev däremot att de 

upplevde att det var bekvämast hemma. Deras definition av bekväm syftade snarare till 

att vara fysiskt bekväm då deras förklaringar till varför de var bekväma handlade om att 

man kan använda kuddar och ligga ned i sängen som gjorde det bekvämt. Både Anna 

och Beatrice berättade att de var avslappnade med att amma offentligt. Anna beskriver 

att hon är avslappnad med att amma offentligt med motiveringen att ”det är ju trots allt 

någonting väldigt naturligt.” (Anna). Hon sa att hennes upplevelse av att vara 

avslappnad kan bero på att hon endast har fått gott bemötande när hon har ammat på 

offentlig plats. Hon berättade däremot att använda amningsponcho kan få henne att 

känna sig mer avslappnad då barnet blir lugnare. Beatrice beskrev att hon har en 

avslappnad attityd kring att amma offentligt och att det kan bero på att hon har ammat 

länge och pratat om det mycket.  
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Daniela berättade att hon inte är blyg för att amma offentligt och beskrev det som att 

hon ”slänger bara typ ner tutten och tar upp ungen så får hon ligga där.” (Daniela).  

Kvinnorna tog även upp situationer som får dem att känna sig obekväma. Både Clara 

och Daniela berättade att de till en början var obekväma med att amma på offentlig 

plats. Obekvämt i denna mening syftar till att inte vara avslappnad i att amma på 

offentlig plats. Daniela beskrev att hon under första månaden inte hade blivit bekväm i 

att amma och på grund av det så kunde det hända att hon gick till bilen och ammade om 

hon var själv. Under första tiden kunde gå undan för amma när hon vistades på 

restauranger. Clara sa att hon inte var helt bekväm i början med att amma utan filt för att 

täcka över men hon försökte pusha sig själv till att inte använda filt eftersom hon ville 

vara en person som var avslappnad med att amma offentligt utan att behöva täcka över. 

Därför såg hon till att bli bekväm med det och sluta använda filten. Clara berättade att 

hon inte var helt obekväm innan men att hon drevs av att inte behöva skyla sig. Hon 

ville amma utan filt eftersom hon ansåg att det var genom att fler ammade offentligt 

som amning offentlig kan normaliseras. Att sluta täcka över sig när hon ammade var 

som att ”step out of my comfort zone.” (Clara).  

En annan faktor som gjorde kvinnorna obekväma, med betoning på att vara mentalt 

obekväm, var att visa bröst som de inte annars visar offentligt. Clara berättade att hon 

själv inte är obekväm med att amma offentligt men hon försöker ändå vara diskret för 

andras skull. Hon försöker vara diskret genom att snabbt stänga amningslinnet om hon 

skulle behöva byta bröst för att inte behöva visa för mycket. Hon beskrev att det har 

hänt, även om det tillhör ovanligheten, att hon gått iväg eller vänt sig om när hon ska 

amma på offentlig plats. Anledningen hon gav var att hon tror att andra personer kan 

vara obekväma med någon ammandes där.  

Anna berättade om hur hon kan känna sig psykiskt obekväm med att amma på finare 

restauranger på grund av olika sociala koder och föreställningar som finns på de 

platserna. Hon beskrev vid ett flertal tillfällen att hon kan bli obekväm av att vara för 

nära någon annan person när hon ammar på offentlig plats. Det hade inte så mycket att 

göra med henne själv, hon beskrev istället att ”då känner jag som att man kanske 

inkräktar på deras utrymme också” (Anna). Hon förklarade däremot att hon hellre 

ammar och känner sig obekväm än att ha ett skrikande barn. Det gjorde hon för att hon 

tror att ett skrikande barn kan störa mer än en mamma som ammar offentligt.  
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Anna beskrev även att hon kunde vara fysiskt obekväm när hennes barn drar i bröstet. 

Det kunde hända när hon var på offentlig plats eftersom bebisen kan vara nyfiken på 

omgivningen. Då ansåg hon att det vara skönare att gå undan till ett amningsrum. 

Beatrice beskrev att hon hade känt sig obekväm vid ett tillfälle då en berusad man hade 

lagt armen på henne under en bussresa. Då valde hon att hon väntade med att amma tills 

hon kom hem.  

Kvinnorna beskrev även situationer som kunde upplevas som jobbiga. Anna berättade 

att hon ansåg det vara jobbigt när barnet var ofokuserat vilket kunde bero på 

distraktioner när hon ammade på offentlig plats. Clara tyckte inte det var jobbigt när 

hennes farfar gick ut från rummet när hon började amma. Hon tycker inte det är jobbigt 

att amma offentligt men det som skulle vara jobbigt är andras potentiella reaktioner på 

det. Anna tog även upp känslan rädsla. Hon sa att hon på platser som familjerum inte 

behövde vara rädd för att möta någon kritisk blick. Även om hon själv aldrig har varit 

med om det är hon medveten om att det finns personer som är kritisk mot att amma 

offentligt.  

Bortom de mestadels negativa känslorna så berättade Clara att hon upplevde att hon 

kunde känna sig cool när hon satt och ammade på offentliga platser. 

I tabell 2 – Känslor kring att amma på offentlig plats, så presenteras kvinnornas känslor 

kring att amma på offentlig plats för att ge läsaren en överblick över resultatet. 

Tabell – 4.2.1 Känslor kring att amma på offentlig plats 

Känslor kring att amma på offentlig plats 

I det stora hela bekväm och avslappnad men obekväm på fina restauranger och när hon är för nära någon 
samt när barnet är distraherat.  

Rädsla för att möta kritisk blick.  

Helt trygg med att amma på offentlig plats och har endast varit obekväm en gång.  

Till en början obekväm men är nu bekväm.  

Kände sig ibland cool.  

Till en början obekväm men nu helt bekväm och inte blyg. 
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5.3 Allmänhetens förväntningar 

Vid flera av intervjuerna så nämnde kvinnorna att de kunde uppleva att det fanns 

förväntningar från andra kring amning på offentlig plats. Tre av de fyra kvinnorna 

beskrev under intervjun att de upplevde att de var bekväma med att amma på alla 

offentliga platser men däremot kunde deras svar visa att de kan bli påverkade av 

upplevda förväntningar från andra vilket gjorde i sin tur att amningsbeteendet 

förändrades.  

Anna kände sig inte bekväm överallt och hon berättade att hon kunde undvika fina 

restauranger under tiden hon ammade. Hon beskrev att hon egentligen inte var obekväm 

men hon ansåg att det fanns olika koder på platser och på grund av det så kunde det 

hända att hon undvek fina restauranger under tiden hon ammade. Det hade hänt att hon 

gick till toaletten för att amma när hon var på en restaurang. Anna berättade att det inte 

bara har att göra med offentlig amning men att hon upplevde att platser som fina 

restauranger också har andra koder kring klädsel eller hur man ska bete sig. Anna var 

inte heller bekväm i att vara för nära någon när hon ammade på offentlig plats. Om hon 

var för nära någon så kunde hon upplevda att hon inkräktade på deras utrymme. Clara 

beskrev till en början att hon inte hade upplevt förväntningar från andra kring att amma 

på offentlig plats men efter närmare eftertanke så nämnde hon restaurang som exempel 

och förklarade att hon hade upplevt att folk inte förväntade sig att man skulle amma där 

och att folk därför hade blivit förvånade när hon väl hade börjat amma där.  

Beatrice beskrev att hon visste att vissa inte ansåg det vara acceptabelt att amma på fik 

eller där intervjun ägde rum (på ett bibliotek). Folk kunde reagera om man ammar på de 

platserna, men det tog hon inte hänsyn till. Hon ansåg att hennes barns rätt till mat gick 

före och hon påpekade att det dessutom inte finns något enligt lagen som skulle 

förbjuda henne att amma där.  

Anna beskrev att hon kunde känna att man bör vara mer diskret ju mer folk det är på en 

plats. I ett amningsrum kände hon inget behov att vara diskret och sa att hon inte 

behövde vara rädd för att möta kritiska blickar där. Även om hon aldrig fått någon 

kritisk blick så upplevde hon att risken finns eftersom det finns folk som är kritiska till 

offentlig amning. Clara beskrev att hon tänker att andra kunde vara obekväma med att 

hon visade för mycket av bröstet. Hon säger att på grund av att andra kan tycka det är 

känsligt så kan hon välja att gå undan då hon upplever att det är jobbigt med andras 
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reaktioner. Hon berättade att hon vet att andra kan tycka det är konstigt med offentlig 

amning och på grund av det valde hon att sluta med att försöka täcka över sig eller att 

vara diskret. Hon själv ville bli mer accepterande och avslappnad men hon ville också 

försöka få andra att bli det. Däremot så upplevde hon fortfarande att hon bör vara 

diskret med att exempelvis byta bröst och försöka vara snabb med att skydda bröstet på 

grund av att andra skulle kunna bli upprörda.   

Anna berättade att hon tror att folk tycker ett skrikande barn är jobbigare och mer 

störande än vad en kvinna som ammar offentligt skulle vara vilket gjorde att hon valde 

att amma offentligt även om hon själv inte skulle vara bekväm då.  

Daniela sa att hon visste att det fanns folk som hade åsikter kring att man bör skyla sig 

när man ammar offentligt. Hennes vänner hade bland annat frågat henne varför hon inte 

täckte över sig men hon vart inte påverkad av de andras förväntningar utan har fortsatt 

att inte täcka över sig under amning.  

Nedan presenteras en sammanfattning av kvinnornas upplevda förväntningar från andra. 

Tabell 4.3.1 - Upplevelser av andras förväntningar 

Upplevelser av andras förväntningar 

Upplevde att folk inte ansåg det vara okej att amma på (fina) restauranger. 

Upplevde inga förväntningar av att vara diskret i familjerum.  

Upplevde att andra tyckte det var mer störande med ett skrikande barn än en ammande kvinna. 

Medveten om att vissa inte ansåg det vara acceptabelt att amma på exempelvis fik och bibliotek. 

Trodde att andra kunde vara obekväma med att bröst visas. 

Upplever att folk har åsikter kring amning på offentlig plats, däribland hennes vänner. 
  

 

5.4 Ett privat rum på en offentlig plats 

Här beskrivs kvinnornas redogörelse till vad de anser om amningsrummen men också 

om de använder platserna men även när de skulle kunna tänkas använda dem. 

Endast två av kvinnorna brukade använda familjerum. Anna ansåg att ”Erikslund är en 

jättebra plats.” (ett shoppingcenter utanför staden som erbjuder familjerum) kring 
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frågan om det finns platser som hon föredrar nu under tiden som hon ammar. Hon 

motiverade det med att hon tyckte det var bekvämt. 

Samtliga kvinnor nämnde lugn och ro som en faktor till varför de använder/skulle 

använda speciella familjerum. Anna beskriver att det är skönt att de finns eftersom ”när 

amningen är enkel då känns det inte jobbigt att amma offentligt.” men att det fanns 

perioder då bebisen trilskades lite och då amningen upplevdes som jobbig och det 

främst var då som hon uppskattade rummen. Daniela berättade att hon ibland använder 

de rummen på grund av att bebisen har lättare att komma till ro men poängterade att det 

är för bebisens skull. Varken Beatrice eller Clara använder amningsrum men sa båda två 

att de ansåg rummen vara bra för barn som behöver lugn och ro. Clara sa att hon skulle 

kunna använda en sådan plats om hon exempelvis skulle befinna sig i en 

shoppinggalleria eftersom det brukar vara mycket ljud där. 

Samtliga kvinnor hade mestadels positiva tankar om platserna. De mest påtagliga 

anledningarna som kvinnorna beskrev var lugn och ro för bebisens skull då risken att 

barnet skulle bli distraherad av andra ljud minskades. Anna berättade att hon föredrog 

familjerummen eftersom folk kommer dit med samma syfte och man då inte behöver 

vara rädd för kritiska blickar. Clara sa att hon tyckte det var bra att platserna finns på 

grund av att det är mer bekvämt och mysigt. Hon hade däremot aldrig använt ett sådant 

rum så hon visste inte om det stämde. Beatrice hade upplevelser av att vara i ett sådant 

rum och beskrev att det var ofräscht och obekvämt. Daniela anser att de platserna är bra 

för de som kanske inte vill visa sig och för att barnet lättare ska få lugn och ro. Hon 

berättade att hon endast använder de platserna för bebisen skull medans Anna sade att 

hon använder det för både bebisens skull men också för sin egen skull för att minska 

potentiell stress. Bebisen själv blir lugnare vilket gör att Anna inte behöver känna sig 

stressad. Daniela nämnde att rummen är bra för kvinnor som inte vill visa sig.  

Tre av kvinnorna berättade att läget för amningsrummen spelade roll för om de skulle 

använda dem. Anna berättade att hon använde rummen när de fanns i närheten. När hon 

i centrum så använde hon familjerum om de fanns i närheten. Men det fick inte kännas 

som ett för stort ingrepp i vardagen. Clara kom också in på samma ämne och sa att nu 

när hennes bebis är lite större och inte blir akut hungrig så kan hon tänka sig att leta upp 

ett sådant rum för att det är bekvämt. Hon sa även ”men är hon jättehungrig någon gång 

så då får man ju langa fram dom.” (Clara).  
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Clara sa att hon tycker det är bra att platserna finns på grund av att det är mer bekvämt  

”men samtidigt är det ju lite tråkigt, att det ännu en gång göms undan, som att 

det är någonting som inte, som resten av världen ska se. Utan det är ju inte 

problem när andra människor sitter och äter.” (Clara).  

Beatrice beskrev att hon mest tyckte det var bökigt att använda de rummen. Hon har två 

barn och brukade ofta ha med bägge barnen och hennes man när dem exempelvis var i 

shoppinggallerior. Hon ville inte sitta och slösa tid utan tog hellre barnet under armen 

och ammade medans de handlade.  

För att se en sammanfattning av kvinnornas svar kring amningsplatser, se tabell 4 – 

Funderingar kring speciella platser för att amma, nedan.  

Tabell 4.4.1 - Funderingar kring speciella platser för att amma 

Funderingar kring speciella platser för att amma 

Två av kvinnorna använder amningsrum ibland. Den tredje kvinnan har prövat men använder inte och den fjärde 
har aldrig använt ett sådant rum. 
  

Använder om de finns i närheten.  

Skönt med platserna på grund av lugn och ro för både mamman och barnets skull.  

Upplever ingen rädsla för kritiska blickar där. 

Ofräscht, obekvämt och opraktiskt. 

Bra att rummen finns på grund av lugn och ro men anser att det är tråkigt med platserna då det blir som att 
amningen ska gömmas undan. 

Använder rummen ibland på grund av lugn och ro men endast för bebisens skull.  

Tycker det är bra med platserna för de som inte vill visa sig och för dem som vill ha lugn och ro.  
  

 
5.5 ”Det är inget konstigt med det, jag ska inte behöva gömma mig” 

Ett annat återkommande tema som jag identifierade var att kvinnorna sa att amning 

innebar att de var tvungna att antingen täcka över sig eller visa upp sig. Det som 

kvinnorna ville dölja var sina bröst. Anna beskrev att hon ville dölja brösten när hon 

ammade på offentlig plats och att det är av samma anledning som hon inte annars skulle 

visa sina bröst heller. Hon förklarade att hon såg brösten som privata kroppsdelar som 

hon egentligen ville visa offentligt. Det hade hon även känt innan hon blev mamma men 
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det som hade förändrats var att hon nu blev illa tvungen till att göra det. Hon kände 

däremot att det inte var ett större problem om någon skulle råka se henne. Trots det 

planerade hon sin klädsel och valde gärna kläder som man inte behövde klä av sig för 

att amma. Hon gillade inte tröjor som man behöver dra upp för då visa hela magen. Att 

använda sig av en amningsponcho var ett verktyg för Anna att lugna barnet men även 

för att vara diskret. Amningsponcho var något som hon använde sig av på offentlig plats 

där det cirkulerade mycket folk men hon använde det aldrig hemma. Hon upplevde att 

hon behövde täcka över sig när hon ammar på offentlig plats medans hon inte kände 

behov att vara diskret i familjerum.  

Till skillnad från Anna som fortfarande försöker vara diskret så beskrev Beatrice, Clara 

och Daniela att de endast till en början försökte vara diskreta. Beatrice beskrev att hon 

var det  

”för när man drar ner ibland så skymtar man ju ett bröst. Det är ju liksom så. För 

det är ju ändå därifrån mjölken kommer.” (Beatrice).  

Nu har hon ändrat tankesätt och tycker inte det spelar någon roll om någon ser hennes 

bröst eftersom hon inte har syfte att visa bröstet utan gör det för att hon ska mata sitt 

barn. Hon ansåg det vara acceptabelt att amma överallt och beskrev det så att  

”klart jag också ska få visa upp mig även fast jag har en bebis som jag matar. Det 

är inget konstigt med det, jag ska inte behöva gömma mig.” (Beatrice).  

Även Clara beskrev att hon ansåg det fullt acceptabelt att amma överallt eftersom det 

handlar om ett barn som behöver mat. 

Clara beskrev att hon till en början använde mycket lösa koftor och filt för att lätt kunna 

täcka över. Hon upplevde att hon behövde vara diskret ”just eftersom bröst är så 

laddat.” (Clara) men sa även att om människor faktiskt hade sett själva bröstet mer så 

hade det förmodligen blivit större reaktioner eftersom man enligt henne mestadels ser 

barnets huvud. Hon beskrev att hon kunde uppleva att andras gräns kanske gick när 

bröst syntes offentligt och på grund av det kan folk bli upprörda. Hon sa också att det 

förmodligen är brösten i sig som gör folk upprörda när någon ammar på offentlig plats. 

Hon berättade att hon försöker att stänga till amningslinnet fort om hon ska byta bröst 

men inte riktigt täcka över helt. Hon sa att hon aldrig visade brösten helt och om det 

visades någon sekund så var det inte hela världen för henne. Amningsrum och liknande 
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beskrev hon som att det var ett sätt att gömma undan amning förmodligen eftersom 

bröst är inblandat när bebisen äter. Clara sa att  

”det är ju liksom så sexualiserat i det här med bröst nu, så som det ser ut idag. Så 

det blir ju liksom, för att folk blir obekväma när, ah, dom har inget problem med att 

se någon bild på det, eller reklampelare, men just när dom får se det IRL, liksom, 

så blir det, det blir för mycket på något sätt.” (Clara).  

Hon tyckte inte man visade så mycket när man ammar och även om hon själv inte är 

obekväm att råka visa sig så kan hon tänka att andra kanske blir det  

”om dom verkligen skulle se bröstet, men sen tänker jag att dom får stå ut med att 

jag sitter och ammar medans dom ser.” (Clara).  

Som tidigare nämnt så berättade Clara om den gången hennes farfar hade lämnat 

rummet när hon skulle amma. Hon tror att hennes farfar kan ha lämnat rummet på grund 

av att det kan  

”vara lite känsligt med bröst och så liksom så tänker han ju att, eller jag tror ju att, 

han tänker att jag ju, att hans lilla barnbarn, liksom. Han ser ju typ inte mig som en 

kvinna på det sättet.” (Clara).  

Även Daniela berättade att hon varit blyg att amma inför sina svärföräldrar till en början 

men ändrade inställning när henne svärmor sa ”men herregud jag har ju sett tuttar 

förr.” (Daniela). Daniela beskrev sig själv som väldigt oblyg. Hon berättade att hennes 

sambo till en början hade tyckte det var jobbigt att hon skulle visa sig och sina bröst 

men nu säger sambon att han inte bryr sig om hon gör det och det viktigaste för honom 

var att barnet får mat. Hennes sambo säger att hon är väldigt oblyg för hon ”slänger 

bara upp tutten överallt.” (Daniela). 

Daniela använde gärna urringande kläder för att göra det lättåtkomligt när hon behövde. 

Beatrice beskrev också att hon valde klädsel för att underlätta och inte dölja amningen. 

Nedan, i tabell 5 – Fundering kring att visa kroppen vid amning, presenteras kvinnornas 

funderingar kring att visa delar av kroppen när de ammar. 
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Tabell 4.5.1 - Fundering kring att visa kroppen vid amning 

Fundering kring att visa kroppen vid amning  

Vill dölja brösten och planerade kläder för att inte behöva klä av sig mer än nödvändigt. 
Använde amningsponcho för att vara diskret.  

Var till en början diskret, inte längre. Anser att det inte spelar någon roll om någon ser hennes 
bröst.  

Till en början diskret och använde lösa koftor och filt för att täcka över. Täcker inte över sig 
längre förutom att snabbt stänga amningslinnet. 

Var blyg att amma inför svärföräldrarna till en början, men inte längre. Använder gärna 
urringade kläder för att förenkla amning men inte för att dölja den.  
  

 

5.6 Att amma för att normalisera 

Två av kvinnorna pratade om amning som en aktivitet för att normalisera det på 

offentlig plats. Beatrice beskrev att hon till en början var lite försiktigare men ju mer 

van hon blev med att amma desto mer naturligt blev det. Hon ansåg att ”störs någon av 

det, då är det synd om dom.” (Beatrice) men tog inte hänsyn till det. Hon sa att hon 

visste att vissa anser det vara oacceptabelt att amma på exempelvis fik men ”jag skiter 

verkligen i vad folk tycker om det.” (Beatrice). Hennes syn på saken är att hennes barn 

behöver mat och då ska barnet få det. På frågan om det finns någon som hon inte kunde 

tänka sig att amma inför så svarade hon:  

”Jag vet inte. Då börjar jag ju tänka på sådana här som är emot amning men det är 

det som hade varit så kul och ställa sig bredvid bara.” (Beatrice).  

Jag ställde en uppföljningsfråga om hon kan amma för att vara normbrytande och hon 

fortsatte förklara: 

”alltså hade jag typ sett Katrin Zytomierska som har uttalat sig såhär negativt om 

att folk borde vara hemma och amma, då hade jag kunnat, även om barnet inte 

behövde amma just då, utan kanske såhär att, nu kan vi sätta oss här och snutta 

lite.” (Beatrice).  

Hon motiverade det med att hon har verktygen för att kunna göra det. Hon beskrev att 

hon har varit aktiv i debatter kring amning för att det är just det steget som krävs för att 
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göra amning helt naturligt. Hon anser att man kan normalisera det genom att prata om 

det och visa upp det.  

Även Clara beskrev att hon till en början var blyg för att amma på offentlig plats. Sedan 

förklarade hon på frågan om varför hon inte längre känner sig blyg och behöver vara 

diskret, hon sa att:  

”sen så tycker jag att det känns som att, eller jag har liksom den inställningen att 

det ska ju liksom inte vara något konstigt att amma offentligt och därför försökte 

jag pusha mig själv lite.” (Clara). 

Hon berättade att: 

 ”för jag kanske inte var helt bekväm med det i början men jag ville vara en person 

som var bekväm med det, så då såg jag till och bli det.” (Clara).   

Hon sa att hon visste att vissa tyckte det var underligt att amma på offentlig plats men 

då ville hon säga att det inte var det: 

”och liksom vara en liten ambassadör för amningen på något sätt.” (Clara).  

Precis som Beatrice så ansåg Clara att ju fler som ammar offentligt utan att skyla sig 

desto fler kommer tycka det är naturligt. Hon poängterade däremot att hon inte skulle 

kalla sig själv för amningsaktivist men att hon vid närmare eftertanke insåg att det 

kanske hade något med det att göra.  

 

6 Analys 
 
6.1 Normativa platser 

Resultatet från intervjuerna visar att de ammande kvinnorna inte alltid var bekväma med 

att amma på offentlig plats. Det konfirmerar Cresswells beskrivning (2011, s. 22-23) om 

att platser innehåller normativa antaganden om vad som är rätt eller fel att göra på olika 

platser men också vem som har rätt till platsen. Anna beskrev att hon upplevde det som 

att amning inte var socialt accepterat på flera platser, exempelvis fina restauranger. På 

grund av uppfattningen om vad för beteende som hörde hemma eller inte på de platserna 

så valde hon själv att avvika mot toaletten eller annan plats för att amma. Anna nämnde 

också att barn inte passar på alla platser vilket kan kopplas till att alla människor inte 
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passar in på alla platser. Det kan kopplas till att barnen blir uppfattade som out of place, 

likaså aktiviteten att amma. Annas beslut att undvika finare restauranger kan också 

härledas till det som Mahon-Daly & Andrews (2002, 732) kommer fram till, att amning 

kan vara en begränsande vardaglig aktivitet. Däremot så var det främst Anna som 

undvek platser, medan de andra kvinnorna hade en tydligare preferens än begränsning.  

Clara och Beatrice berättade att de ammade offentligt för att normalisera amningen. 

Beatrice sa att hon kunde tänka sig att amma inför personer som var starkt emot 

amning. Både Clara och Beatrice ansåg det vara viktigt att de själva ammar offentligt 

för att normalisera det. De tänkte att ju fler som ammar offentligt, desto mer accepterat 

kommer det att bli. Även om de själva inte använde ordet amningsaktivist eller deltog i 

organiserade nurse-ins som tidigare studier har undersökt (Carpenter, 2006) så visar 

intervjuerna att deras beteende kan jämföras med laktivism då målet med handlingen är 

densamma, att normalisera amning på offentlig plats. Genom att se till att inte täcka 

över sig, prata om offentlig amning samt amma offentligt själva så kan man säga att de, 

som Cresswell förklarar det (2011, 102-103), skrider över en gräns på offentlig plats. 

De agerar utanför de normativa beteenden och antaganden (ibid) eftersom de själva 

anser att deras agerande ska bidra till att förändra platsen och acceptansen av offentlig 

amning. Men om man ska tolka det som Barlett (2002, s. 119) säger, att kvinnors 

aktivitet att amma på offentlig plats skulle vara någon form av sätt för att hävda sina 

rättigheter till olika platser, så kan man tolka att det är det som Beatrice och Clara gör. 

Samtliga kvinnor beskrev att dem i olika situationer hade varit obekväma med amning 

på offentlig plats. Känslan att vara obekväm på en plats kan också kopplas till vilka 

normativa antaganden om olika beteenden som kan äga rum på en plats. Deras 

upplevelser av att vara obekväma när de ammar på offentlig plats visar på att de känner 

att de kanske gör något som inte omgivningen ser som ett acceptabelt beteende. Man 

kan då säga att en överskridning (Cresswell, 2011, s. 102-103) har då gjorts. Att 

kvinnorna i studien hade upplevt amning på offentlig plats som obekvämt trots att de 

själva egentligen inte hade problem med att amma offentligt är något som konfirmerar 

Boyers studie (2011) som visade att på grund av att kvinnor påverkas av andras 

reaktioner så marginaliseras dem. Även kvinnorna i denna studie har upplevelser av att 

amning på offentlig plats var obekvämt vilket har gjort att de har begränsats i samhället. 

Exempel på det är Anna gick till en toalett för att amma, eller som både Anna och Clara 

gjorde, täcka över sig när de ammade. Viktigt att poängtera är att kvinnornas 
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beskrivning av bekväm hade olika betydelser såsom att vara trygg eller såsom det 

engelska ordet comfortable. Meningen för obekväm som mestadels använde var 

avslappnad. 

I det stora hela var kvinnorna bekväma med att amma offentligt. De upplevde däremot 

att dem blev obekväma på grund av att de trodde att omgivningen inte var accepterande 

med amning på offentlig plats. En tidigare studie (Sheeshka et al, 2001) har visat på att 

det har skett en social förändring som har gjort att attityden till offentlig amning har 

blivit mer positiv men trots den sociala förändringen så har de ammande kvinnorna varit 

fortsatt obekväma på offentlig plats. Denna studie visar att kvinnorna visste om att 

andra kunde tycka det vara oacceptabelt med offentlig amning. Två av kvinnorna var 

märkbart påverkade av det medans de andra två inte brydde sig. Kvinnorna upplevde det 

som att andra människor inte ansåg offentlig amning vara accepterat vilket ledde till att 

dem själva blev obekväma.  

 

6.2 Begränsade på grund av sina kroppar? 

Kvinnorna var inte direkt begränsade till specifika platser på grund av deras amning och 

de kände sig inte tvungna att vara på vissa ställen. Resultatet visade däremot att 

kvinnorna hade preferenser och att de ibland valde bort att amma på vissa offentliga 

platser (exempelvis restauranger) där de var obekväma. Clara och Anna tänkte på att 

planera sin klädsel, precis som tidigare studie har visat att ammande kvinnor behöver 

göra (Mahon-Daly, 2002). Anna gör det fortfarande och använder ibland 

amningsponcho och vill för det mesta täcka över sig. Hon kände sig bekvämast i 

familjerum och använde därför dem när det fanns tillgång till dem. Clara planerade i 

början av sin amning hennes klädsel för visa så lite av sina bröst som möjligt. Ju mer 

bekväm hon blev med att amma desto mindre behövde hon tänka på det. Nu försökte 

hon istället att bidra till att normalisera offentlig amning och valde då att avstå från filt 

eller dylikt som man kan använda för att täcka över bröstet med. Precis som Lanes 

studie (2013) så visar denna studie att några av kvinnorna har känt behov av att vara 

diskreta när de ammar på offentlig plats. Lanes studie (ibid) byggde däremot på ett 

ramverk kring att kvinnorna gjorde det eftersom det fanns olika tankar kring hur en god 

mor bör vara. Denna studie visar inte något resultat på att man skulle vara en dålig mor 

på grund av att man visade för mycket av bröstet när man ammar. Det kvinnorna istället 

belyste var att kvinnors bröst är så sexualiserade och på grund av det så var det 
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skamfyllt om man råkar visa dem när man ammar på offentlig plats. Det handlar alltså 

mer om normativa antaganden om vad som är acceptabelt för en kvinna på offentlig 

plats snarare än om att vara en bra mamma. Studien visar att det är samhällets syn på 

bröst som kan begränsa kvinnorna geografiskt. Tre av kvinnorna struntade i vad andra 

tyckte om offentlig amning och kvinnorna var inte direkt begränsade till specifika 

platser. Däremot upplevde kvinnor att de föredrog vissa platser framför andra. De 

platserna som de helst valde var i hemmet eller ett amningsrum. Frågeställningen om 

kvinnor upplever geografiska begränsningar när dem ammar kan till stor del besvaras 

med nej men det fanns undantag. Ett konkret exempel på geografisk begränsning var 

Anna som under tiden som hon ammade valde att undvika exempelvis fina restauranger 

eftersom hon förstod att vissa ansåg det vara olämpligt att amma där. Det fanns däremot 

platser som kvinnorna föredrog att amma på. Anna nämnde specifika amningsrum och 

även Daniela tyckte att amningsrummen var bra på grund av att de var lugna vilket 

gjorde att bebisen var fokuserad. Samtliga kvinnor upplevde en skillnad mellan att 

amma i hemmet och på offentlig plats. Kvinnorna använde argument som att man kan 

ligga i sängen eller soffan och att de inte behövde bekymra sig om att täcka över sig. 

Eftersom kvinnorna föredrog hemmet och det inte egentligen fanns ett bekvämt 

alternativ på offentlig plats så kan en liten begränsning ses.  

Precis som Atkinson skriver (2007, s. 93) så kan kroppen studeras som en yta av 

kulturella inskriptioner vilket kan hjälpa att beskriva situationer för de ammande 

kvinnorna. Samtliga kvinnor beskrev att de till en början var obekväma med amningen 

och att kanske visa för mycket av bröstet men däremot är endast två av kvinnorna 

påverkade av det nu. Kvinnorna upplevde att deras bröst är sexualiserade och att det är 

brösten som sätter käppar i hjulet för att kunna amma offentligt, eller snarare andras syn 

på kvinnors bröst. När ett barn och det moderliga kommer i kontakt med det 

sexualiserade så kan man säga att en gränsöverskridning har skett. Man har inte agerat 

från de normativa beteenden och antaganden som finns på en plats, för en kvinnokropp 

eller kanske till och med till vilket syfte brösten existerar (för att mata ett barn eller 

tillfredsställa sexuella behov). Orsaken till varför kvinnorna kunde vara obekväma eller 

till varför andra kunde bli obekväma av att ha dem ammandes på offentlig plats var på 

grund av att bröst var involverat. Clara berättade att hon trodde det berodde på att 

kvinnors bröst är så laddat när hon berättade att hennes farfar gick iväg en gång. Filt 

eller olika klädesplagg kunde användas för att täcka över brösten. Precis som tidigare 

studier (Groleau, Sigouin & D’souza, 2013; Smyth, 2008) så visas det att dessa kvinnor 
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blir påverkade av sexualiseringen av kvinnors bröst i samhället. När det moderliga 

kommer i kontakt med det sexuella så kan det uppfattas som stötande vilket 

förmodligen är anledningen till varför två av dessa kvinnor upplevde att de behövde 

vara diskreta. 

Groleau, Sigouin och D’souzas studie (2013) visade att kvinnorna valde att sluta amma 

på grund av hypersexualiseringen av bröst i väst. Resultatet av den här studien visar inte 

att kvinnorna slutar amma på grund av deras upplevelser men visar på att kvinnorna 

ändrar deras amningsbeteende på grund av att de vill dölja sina bröst. 

Amningsbeteendet hemma skiljer sig åt från det på offentlig plats. Hemma var de 

bekväma och behövde inte tänka på att täcka över sina bröst. På offentlig plats var två 

av kvinnorna märkbart diskreta för att inte uppröra andra. Kvinnornas berättelser kan 

visa på att precis som författarna (ibid, s. 252) säger att på vissa ställen ses amning som 

mer naturligt och andra onaturligt. Genom kvinnornas berättelser kan jag avläsa att dem 

tycker det är naturligt men de har uppfattningen om att andra anser det vara onaturligt 

att amma, åtminstone på en offentlig plats.  

Groleau, Sigouin och D’souzas (2013) resultat som visar att kvinnor med lägre 

utbildning inte sitter på makt att utmana rådande normer i samhället är svårt att 

analysera i relation till denna studie. De tre kvinnorna som mestadels struntade i vad 

andra tyckte hade olika utbildningsbakgrund där en av kvinnorna hade doktorsstudier 

och de två andra kvinnorna hade gymnasial utbildning. Anna, som verkade mest 

påverkad av vad andra tyckte och inte ville uppröra andra genom att sitta för nära hade 

en gymnasial utbildning. Det går inte i denna studie att säga något om kvinnornas 

utbildningsgrad i förhållande till att utmana samhällets rådande normer. Eftersom 

urvalsgruppen inte representerar en större andel av kvinnor i Sverige så är det svårt att 

se mönster kring utbildning och mod att utmana rådande sociala normer. Precis som 

Hay (2010, s. 13) nämner så kan man från individers egna upplevelser eventuellt se spår 

av sociala strukturer. Från kvinnornas berättelser skulle man kunna avläsa att de är 

påverkade av normer kring kvinnans kropp.  

 

7 Slutsats 
Syftet med studien var att undersöka kvinnors upplevelser av att amma på offentlig plats 

samt om upplevelser av att amma på offentlig plats påverkar amningsbeteendet. 
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Kvinnorna var till största del bekväma med att amma på offentlig plats. Det var 

egentligen bara tre avvikande händelser av kvinnornas upplevelser. Clara, vars farfar 

som hade lämnat rummet när hon ammade, Beatrice som inte ville amma inför en 

berusad och frågvis man på bussen samt Daniela som till en början hade problem med 

att amma inför sina svärföräldrar.  

Samtliga kvinnor i studien hade vid något tillfälle känt sig obekväm av att amma på 

offentlig plats. Tre av kvinnorna var obekväma när de först började amma, medans en 

av kvinnorna fortfarande kan uppleva att hon är obekväm. Trots att kvinnorna mestadels 

hade haft positiva upplevelser av att amma på offentlig plats så var två av dem 

fortfarande osäkra och alla fyra konstaterade att det fanns folk runtomkring som skulle 

kunna vara kritiska mot offentlig amning. På grund av tankarna att andra människor 

skulle kunna ogilla att de ammade på offentliga platser så ändrade två av kvinnorna sitt 

amningbeteende från när de var hemma. En av kvinnorna kunde gå iväg till toaletten för 

att amma medans den andra ville vara diskret. Anledningen till varför kvinnorna känner 

sig obekväma är för att de gör en gränsöverskridning av vad som är acceptabelt att göra 

på en offentlig plats. Två av kvinnorna valde medvetet att amma utan att vara diskret 

och att aktivt göra en gränsöverskridning för att bidra till en normalisering av amning på 

offentlig plats. 

Det som var mest påtagligt var att kvinnorna var övertygade om att det var brösten 

skulle döljas. Resultatet visar och stämmer överens med tidigare forskning om att det är 

kvinnans bröst som är sexualiserat. När det kommer i kontakt med det moderliga kan 

man säga att en gränsöverskridning har skett. 

Precis som tidigare forskning har visat så kan en attitydförändring kring amning 

offentligt ha skett, men utan att egentligen påverkat alla de ammande kvinnorna. Trots 

att amning offentligt kan bli mer accepterat så finns det fortfarande faktorer som gör 

kvinnorna obekväma.  

Kvinnorna begränsas inte direkt till ett rum men resultat från intervjun visar att genom 

att de alla har varit diskreta vid någon punkt så skapar man ett privat rum på den 

offentliga platsen. Så även om man inte skulle gå iväg geografiskt så kan man säga att 

amningen har begränsats till under en filt, dolt från allmänheten att se men också att 

kvinnorna har preferenser snarare än begränsningar. En av kvinnorna reflekterade själv 
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över att amningsrummens existens kan tolkas som att amning bör ske bakom stängda 

dörrar och gömmas undan.  

När kvinnorna var på offentlig plats och behövde amma så gjorde dem det även om det 

skulle innebära att dem blev obekväma. Barnet går alltså alltid först. Däremot eftersom 

kvinnorna hade preferenser av att amma och att skyla sig till viss det så visar denna 

studie att amningsbeteendet påverkar till viss grad. Till den graden att de bygger ett ege 

privat rum genom att använda filt, amningsponcho och kläder som gör det lätt att 

gömma brösten. Det andra alternativet är att använda ett rum som amningsrum, som är 

privata. Däremot är det viktigt att poängtera att tre av kvinnorna inte brydde sig alls, 

även om de hade gjort det till en början. En av kvinnorna var mer återhållsam på grund 

av att hon upplevede förväntningar av andra. 

 

7.1 Diskussion 

Det är viktigt att klargöra är saker som kan ha påverkat resultatet för studien. Hade 

gemensam bakgrund i och med att samtliga var uppväxta i Sverige. Skulle intervjuerna 

ha gjorts med kvinnor som var uppväxta i ett annat land med andra kulturella 

värderingar så kunde utfallet ha blivit annorlunda. Att kvinnorna kom från olika städer 

kan också haft inverkan på resultatet. Däremot kan en kvinna basera sina upplevelser 

från att amma på offentlig plats i en annan stad så även om jag hade intervjuat kvinnor 

som bor i samma stad så kunde det ha påverkat resultatet. Därför ansåg jag det vara 

viktigast att kvinnorna under tiden för intervjun bodde i Sverige. Om någon annan hade 

genomfört studien så kan resultatet ha sett annorlunda ut. Intervjuguiden är gjord för att 

förhålla sig till teman men trots det så kommer det spontant motfrågor som någon annan 

kanske inte skulle ha tänkt på.  

Eftersom intervjuerna utspelades på olika platser och sätt så bör det noteras att det kan 

ha haft en inverkan på kvinnornas svar. Det skulle kunna vara så att kvinnan som blev 

intervjuad i sitt hem var mer bekväm i alla frågor då hon var hemma jämfört med 

kvinnan som blev intervjuad på biblioteket. Av eget intryck så skulle jag inte döma att 

platsen spelade roll för den kvinnans svar då hon mer än gärna delade med sig av alla 

hennes upplevelser och åsikter kring att amma på offentlig plats. Som exempel så 

ammade bägge kvinnorna (både på biblioteket och hemma) vilket kan visa på att graden 

av bekvämlighet kan ha varit samma. En annan intervju hölls över ett program på datorn 
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med videofunktion och en annan utan videofunktion. Intervjun utan videofunktion 

skulle kunna ses som svårare att tolka känslor då jag inte ser uttryck som kvinnan 

eventuellt gör. Jag bedömer även där att det inte nämnvärt hade en påverkan då kvinnan 

även i detta fall var väldigt glad i att dela med sig av sina upplevelser.  

En annan faktor som möjligtvis har kunnat påverka resultatet var att samtliga kvinnor 

var medlemmar i Amningshjälpens Slutna Grupp på Facebook. Gruppen är till för att 

stötta amning. Samtliga kvinnor kontaktade mig för att medverka i intervjuerna vilket 

kan tyda på att de har ett starkt intresse av ämnet, däremot behöver det inte tyda på att 

de har något specifikt åsikt kring det. Det kan också vara till fördel då de väldigt gärna 

delar med sig av sina upplevelser.  

 

7.2 Vidare förslag på studie 

Efter arbetets gång så har ett förslag på vidare studie kommit upp. Kvinnorna upplever 

att de är bekväma själva men det som gör dem obekväma är att andra skulle ha åsikter 

om att dem ammar på offentlig plats. På grund av det skulle det vara intressant att 

genomföra en studie som undersöker allmänhetens attityd, inte endast ammande 

mödrar, till amning på offentlig plats. Precis som studier tidigare har visat (Sheeska et 

al., 2001; Boyer, 2012; Pain, Bailey & Mowl, 2001) så krävs en kulturell förändring. 

Sheeshka et al. (2001) menar att det redan har skett en kulturell förändring men att 

kvinnornas stöd ändå inte har ökat. På grund av detta är det intressant för att se om det 

verkligen har skett en kulturell förändring i ett västerländskt land om amning. Är 

kvinnornas rädsla och funderingar kring vad andra tycker kring att amma på offentlig 

plats befogad?  

 

8 Sammanfattning 
En debatt kring huruvida offentlig amning är acceptabelt eller inte har förts på medier i 

Sverige under de senaste åren. Samtidigt har studier från Storbritannien och 

Nordamerika har visat att kvinnors upplevelser av att amma på offentlig plats kan 

påverka beslut kring amning. Forskning har tangerat amningsaktivism, sexualisering av 

kvinnans bröst i väst, klassaspekter och kvinnors egna upplevelser av att amma på 

offentlig plats. World Health Organization rekommenderar kvinnor att amma exklusivt 

upp till sex månaders.  
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Syftet med studien var att undersöka kvinnors upplevelser av att amma på offentlig plats 

samt om upplevelser av att amma på offentlig plats påverkar amningsbeteendet. För att 

identifiera kvinnors upplevelser så har fyra semistrukturerade intervjuer genomförts. 

Kvinnorna vart intervjuade om upplevelser och känslor kring att amma på offentlig 

plats. 

Resultatet från intervjuerna visade att kvinnorna till största del var bekväma med att 

amma på offentlig plats men det fanns en anledningar som gjorde dem obekväma. 

Samtliga kvinnor upplevde att andra hade olika, ofta negativa, åsikter om amning på 

offentlig plats vilket kunde bidra till att kvinnorna i sin tur blev obekväma och försökte 

vara diskreta. Två av kvinnorna visade tydligt engagemang till att försöka bidra till en 

normalisering av amning på offentlig plats. 

Slutsatser från studien visar att samtliga kvinnor vid något tillfälle har varit obekväma 

med att amma även om de flesta av dem nu har blivit vana med amningen och kanske 

till och med amma för att normalisera. En anledning att de var obekväma berodde på att 

man upplevde att allmänheten hade förväntningar om vad som kan eller inte ske på en 

plats vilket kan kopplas till att en plats är uppbyggd av vardagliga praktiker och 

normativa antaganden. En annan slutsats visar att majoriteten av kvinnorna inte hade 

någon dålig erfarenhet av att amma på offentlig plats men trots det så var de obekväma. 

Precis som tidigare forskning har visat så krävs det en långtgående kulturell förändring 

då kvinnans bröst har kulturella inskriptioner. 
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Bilagor 
Bilaga A - Intervjuguide 
Börja med att klargöra för vad jag menar med offentlig plats så innan så inga 
missförstånd uppstår. 

Bakgrundsfrågor: 

-‐ Ålder? 
-‐ Ursprungsstad? 
-‐ Vart bor du nu? 
-‐ Yrke? Anställning? 
-‐ Utbildning? 
-‐ Ensamstående? Bor med pappan? 
-‐ Hur många barn? 
-‐ Hur många gånger ammat (med flera barn)? 
-‐ Hur länge har du ammat? 
-‐ Hur länge planerar du att amma? 
-‐ Tillhör du någon amningsgrupp eller organisation relaterat till amning? (Vad för 

någon, vad ”innebär”/”innehåller” gruppen?) 
Beskriv hur det brukar gå till när du ammar på offentliga platser… 

-‐ Någon speciell plats? Sitta på speciellt sätt? 
-‐ Finns det några platser du undviker? Föredrar? 
-‐ Diskretion i form av klädsel, filt? 
-‐ Planera extra kring amning när du ska vistas på offentliga platser? 

Kan du beskriva hur du upplever det är att amma på offentlig plats? 

-‐ Reaktioner (positiva, negativa, neutrala) någon gång? 
-‐ Hur känner du dig? 
-‐ Upplever du några förväntningar av andra? 

Kan du beskriva hur det/går till är att amma på privat plats (i hemmet 
exempelvis)?  

-‐ Upplever du någon skillnad på att amma på privat plats jämfört med offentliga 
platser? Isåfall, vad för skillnader? Hur? 

Finns det tillfällen då du valt att inte amma på offentlig plats? 

-‐ Om ja, av vilken anledning? 
Finns det människor som du inte kan amma inför?  

-‐ Om ja, vad tror du det beror på? 
Använder du speciella platser för att amma (ex. familjerum i shoppinggallerior)? 

-‐ Om ja, varför? Om nej, varför inte? 
Har du varit med på bild någon gång när du ammar? 

-‐ Om ja, finns den postat på några sociala medier? 



  
 

II 

 

Bilaga B – Villkor för intervju 
Studien är en C-uppsats med syfte att undersöka kvinnors upplevelser av att amma på 
offentliga platser. Intervjun kommer att pågå i ca 1 timme och kommer spelas in för att 
lättare kunna analyseras.  
Deltagandet i intervjun är frivillig och respondenten kan närsomhelst avbryta. 
Deltagaren väljer själv vilka frågor man svarar på och har alltså möjlighet att avstå från 
frågor som hen inte vill svara på. 

Informationen är konfidentiell och inga uppgifter om identitet kommer att avslöjas. 
Om undersökaren har några frågor kring svar eller vill förtydliga så finns möjligheten 
för hen att kontakta respondenten efter intervjun. Deltagaren kommer att ges möjlighet 
att läsa resultatet av studien. 
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Undersökare: 
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Epost: xxxxx 
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