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Syftet med examensarbetet är att beskriva förstföderskors upplevelser av amning.  

Frågeställningen som användes är “hur upplever förstföderskor amning?”. För att vi i vårt 

arbete som hälsovårdare ska kunna ge det stöd och den hjälp mammorna behöver i anslutning 

till amningen behöver vi förstå på vilket sätt de upplever amningen. 

För utförandet av studien valdes en kvalitativ metod och materialet samlades in genom 

intervjuer med fem mammor som fött sitt första barn inom de senaste två åren. Som 

teoretiska referensramar användes Erikssons (2000) teori om att “ansa, leka, lära” och 

Mercers teori “becoming a mother” (2010). Intervjuerna har transkriberats och bearbetats 

genom en induktiv innehållsanalys som resulterade i ett tema och fem kategorier samt 

tillhörande subkategorier. Därefter har resultatet speglats mot tidigare forskning och de 

teoretiska referensramarna.  

Studien resulterade i dessa tre huvudfynd: förstföderskans egen betydelse för en lyckad 

amning, partnerns betydelse för amningsupplevelsen och att amning är ett mångfacetterat 

fenomen. Dessutom lyfts även amningssmärta upp i resultatet. I resultatet framkommer 

också att amningsupplevelsen är väldigt individuell och unik för varje mamma, amningen är 

heller inget konstant tillstånd utan en process i ständig utveckling.  
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The aim of the study was to find out how first-time mothers experience breastfeeding. The 

issue was “how do first-time mothers experience breastfeeding?”. To be able to give mothers 

the support and help they need when it comes to breastfeeding it is important for us as health 

professionals to understand their experience of breastfeeding. 

To implement this study a qualitative research method was chosen. The data were collected 

through interviews with five mothers who had given birth within the past two years. As 

theoretical basis Eriksson’s (2000) “ansa, leka, lära” and Mercer’s “becoming a mother” 

(2010) were used. The interviews have been transcribed and analyzed using an inductive 

content analysis. The analysis resulted in one theme and five categories and several 

subcategories. The result was later reflected against previous research and the theoretical 

framework. 

The study resulted in the following three main finding: the mothers' own significance for 

successful breastfeeding, the partner’s significance for the experience of breastfeeding and 

that breastfeeding is a multifaceted phenomenon. Beyond these main findings breastfeeding 

related pain was also pointed out in the result. In the result it also appears that the 

breastfeeding experience is very individual and unique for every mother and that 

breastfeeding is not a constant state, but rather a process in constant change. 
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1 Inledning 

Länge såg man amning som enbart en matstund för spädbarnet men idag betonas också 

många andra fördelar med amningen, såsom infektionsskydd, närhet, trygghet och tröst. 

Amning är för många ett känsligt ämne, det väcker både positiva och negativa känslor, 

erfarenheter och minnen hos alla som varit med om när ett barn kommit till världen. Amning 

bygger på ett samspel, ett samarbete mellan modern och det nyfödda barnet där allt är nytt 

och ovant.  

Finland är på tredje plats i Europa då det gäller att amma sitt barn längst. Trots det är det 

endast vart tionde barn som helammas vid ett halvt års ålder. För att få fler mammor att vilja 

och lyckas följa THL:s rekommendationer om att helamma de första sex månaderna har man 

tagit fram ett nationellt program för att främja amningen år 2018–2022. Det är av intresse 

att ytterligare öka amningen eftersom den har många positiva hälsoeffekter, både för 

mamman och barnet, inte bara på kort sikt utan också i ett längre perspektiv. Till exempel 

får barn som ammas mera sällan luftvägsinfektioner och diarré och på längre sikt förebygger 

man bland annat fetma och diabetes genom att amma barnet. Hos mamman främjas 

återhämtningen efter förlossningen av amningen och dessutom bidrar den till att risken att 

drabbas av såväl förlossningsdepression som bröstcancer minskar. (Hakulinen, Otronen , & 

Kuronen, 2017; Institutet för hälsa och välfärd, 2016). 

I detta examensarbete ligget fokus på förstföderskors upplevelser av amning. En positiv 

amningsupplevelse ökar sannolikheten för att kvinnan ammar längre och det skulle i sin tur 

ge positiva hälsoeffekter. Därför är det viktigt att värna om kvinnors, och speciellt 

förstföderskors, amningsupplevelse. För att det ska vara möjligt måste den vårdpersonal de 

ammande kvinnorna kommer i kontakt med ha kompetens och beredskap att bemöta dem 

och stödja dem på ett amningsfrämjande sätt. Speciellt de hälsovårdare som jobbar på 

mödra- och barnrådgivning har en stor möjlighet att påverka kvinnors amningsupplevelser 

till det bättre. 

2 Bakgrund  

Modersmjölken är den mat som är bäst lämpad för barnet, den innehåller alla näringsämnen 

som behövs, för friska och normalviktiga barn räcker modersmjölken som enda föda fram 

till ett halvt års ålder. I Finland rekommenderar därför Evira att alla nyfödda barn helammas 
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4–6 månader och dessutom rekommenderas att amningen fortsätter till barnet är ett år eller 

längre om man önskar. (Institutet för hälsa och välfärd, 2016). 

I Finland ammas barn i medeltal 7–8 månader varav 2 månader är helamning. Endast 1–2 

procent av barnen helammas ända fram till sex månaders ålder. Största delen av barnen får 

extra mjölk i form av modersmjölksersättning redan under sina första levnadsdagar på 

förlossningssjukhuset. En speciell utmaning i Finland är att få igång amningen tidigt och att 

få helamningen att fortgå fram till minst 4 månaders ålder. (Institutet för hälsa och välfärd, 

2016). 

2.1 Förstföderskor 

Även fast varje graviditet och förlossning skiljer sig åt och varje barn är unikt kommer den 

största omställningen ske när en familj får sitt första barn. I dagens samhälle ställs det höga 

krav på effektivitet och produktivitet. Det blir en stor omställning att plötsligt ha totalansvar 

för en liten baby som ställer helt andra krav än vad man är van vid. Att få sitt första barn 

innebär att det mesta i föräldrarnas liv rubbas och ändras på något sätt. (Kylberg, Westerlund 

, & Zwedberg, 2014). 

Spädbarnstiden gör de nyblivna föräldrarna tvungna att förhålla sig till sina nya roller. Paret 

måste samtidigt hitta ett nytt förhållningssätt till varandra, eftersom parrelationen också går 

in i en ny fas. Under graviditeten har man visserligen haft tid att förbereda sig, men oväntade 

situationer kan uppstå och allt är inte möjligt att läsa sig till utan måste helt enkelt upplevas 

och läras genom erfarenheter. Även om vårdpersonal kan ge goda råd och vara till stor hjälp 

finns det studier som tyder på att samtal, stöd och råd från kvinnor som är i samma situation 

eller har varit i samma situation kan väga tyngre. Det speglar den mer traditionella 

informationsgången från erfarna kvinnor till nya mammor, vilket kan ses som en outnyttjad 

resurs i det moderna samhället. (Barnes, o.a., 2008). 

2.2 Amning i Finland 

Under åren 2009–2011 ammades barn i Finland i medeltal 7–8 månader varav 2 månader 

var helamning. År 2010 helammades 9% av barnen som var ett halvt år och 66% 

delammades. Då barnen i Finland är cirka ett år gamla får ungefär var tredje bröstmjölk 

ännu. Finland ligger på tredje plats i Europa då det gäller att amma sina barn längst. 

(Hakulinen, Otronen , & Kuronen, 2017; Institutet för hälsa och välfärd, 2016). 
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De socioekonomiska skillnaderna bland mammor, bland annat utbildningsgrad, har också 

visat sig påverka amningen. Av de mammor med högre utbildning ammar 80% ännu sitt 

barn vid ett halv års ålder, medan av mammor med lägre utbildning ammar endast 20% tills 

att barnet är ett halvt år. Andra faktorer som påverkar amningen är mammans ålder, 

ekonomiska situation och kulturella tillhörighet. (Hakulinen, Otronen , & Kuronen, 2017). 

2.3 Amning 

Amning är så mycket mer än bara en matningsprocess från mamman till barnet. I Finland 

rekommenderas att ett nyfött barn helammas de sex första månaderna samt att barnet 

fortsätter att delammas under det första levnadsåret. Bröstmjölken innehåller all näring som 

barnet behöver den första tiden, dessutom är det billigt och maten är alltid med och lagom 

varm. Det enda tillskottet som behövs är D-vitamin i form av droppar. Amningen anpassas 

naturligt och individuellt enligt barnets behov och vartefter behovet ökar tilltar också 

produktionen så att den hela tiden täcker barnets behov. Förutom alla de praktiska och 

fördelaktiga sidorna med amning ger det en mysig stund av närhet för mamman och barnet. 

(Institutet för hälsa och välfärd, 2016; Bylund, 2002). 

Amning kan ibland upplevas som ett känsligt ämne, det fungerar inte alltid som man önskar 

eller så kan det medföra oväntade känslor. I sådana situationer är det viktigt att komma ihåg 

att alla barn och föräldrar är unika och man måste utgå från deras situation gällande 

amningen. (Bylund, 2002).  

2.3.1 Amningens anatomi 

Brösten består av bindväv, fettväv, blodkärl, lymfkärl och nerver, men framförallt består 

också brösten av mjölkgångar och mjölkkörtlar. Mjölkgångarna och mjölkkörtlarna börjar 

växa i puberteten under inverkan av könshormonerna östrogen och progesteron. Längst in i 

brösten finns mjölkkörtlarna, också kallade alveoler där själva mjölken produceras. 

Alveolerna mynnar ut i varsin mjölkgång, gångarna förgrenas och blir större på väg mot 

bröstvårtan. Innanför vårtgården finns så kallade mjölkampuller, de mynnar slutligen ut i 

10–12 små öppningar i bröstvårtan. För att amningen ska möjliggöras utsöndras två 

hormoner från hypofysen: prolaktin som producerar mjölken och oxytocin som styr 

utdrivningsreflexen genom att få glatt muskulatur att dra ihop sig. Oxytocinet får också 

livmodern att dra ihop sig under de första amningsstunderna. (Bylund 2002). 
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Utdrivningsreflexen är det som gör att mjölken börjar komma ut ur bröstet då barnet suger 

på bröstvårtan. Utridrivningsreflexen är olika stark, för vissa sprutar mjölken som fontäner 

ur brösten och barnet har då bara att svälja. För andra kan reflexen vara svagare, ibland tar 

det en stund innan reflexen kommer igång och då kommer det knappt någon mjölk alls. 

Utdrivningsreflexen är kopplad till hur väl amningen förlöper och vilka känslor mamman 

kan uppleva kring amningen. (Charpkowska & Wold, 2017).  

2.3.2 Då amningen börjar 

Begreppet föramning innebär de stunder efter förlossningen då barnet är aktivt i några 

timmars tid och söker sig till bröstet. Då får barnet några droppar värdefull råmjölk 

(kolostrum). Råmjölken börjar produceras redan i slutet av graviditeten, men efter 

förlossningen börjar den undan för undan spädas ut för att bli mogen mjölk. Den mogna 

mjölken börjar produceras tre till fyra dagar efter förlossningen. Redan barnets trevande efter 

bröstet får igång utsöndringen av bröstmjölk. Barnet slickar, för handen till munnen, vrider 

på huvudet och gapar, den så kallade rootingreflexen. Det kan kännas dumt för mamman att 

inte föra barnet till bröstet direkt utan bara låta barnet söka sig fram själv, men barnet klarar 

faktiskt av att hitta till bröstet själv och det är att föredra att lyssna på barnets signaler. De 

första timmarna och dagarna efter förlossningen har stor betydelse för hur amningen i 

fortsättningen förlöper. Sjukhusets vård och deras rutiner spelar in samt andra faktorer som 

hudkontakt, undvikande av onödig extra mjölk, undvikande av napp och nappflaskor samt 

individuell uppbackning och vägledning. Det hör till rådgivningen och 

förlossningssjukhusets uppgift att kunna förse föräldrarna med tillräcklig och viktig 

information samt kunna erbjuda stöd och hjälp med amningen. När den nya familjen kommit 

hem är det viktigt med fortsatt stöd för mamman och barnet av till exempel pappan och andra 

sociala kontakter, men även här bör mödra- och barnrådgivningen finnas med och vägleda i 

eventuella problemsituationer. (Institutet för hälsa och välfärd, 2016). 

Det är upp till mamman och barnet att tillsammans upptäcka hur ofta amningen bör ske och 

på vilket sätt. På 1950 till sent 1970-tal uppmanades mammor till att amma sina barn med 

fyra timmars mellanrum och helst inte alls på nätterna. Idag är kutymen mera den att man 

ammar då mamman upplever att barnet har ett behov, utan att följa klockan på något sätt. 

Det är också viktigt att mamman hittar en ställning som hon upplever som bekväm för sig 

själv och barnet under amningen. Barnet behöver ligga nära mamman för att kunna få ett bra 

tag om bröstet. För att amningen inte ska bli tung och tröttsam för mamman behöver hon ha 

stöd under armarna och barnet, gynnsamma ställningar för amning kan vara att mamman 
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ligger på sida med barnet bredvid sig, sitter med benen i kors och har benen som stöd för 

barnet eller sitter med barnet i famnen och har en kudde som stöd. (Charpkowska & Wold, 

2017; Nylander, 1999).  

2.3.3 Amningens positiva hälsoeffekter 

Modersmjölken och speciellt den första råmjölken, kolostrum, är väldigt nyttig för barnet att 

få i sig eftersom den innehåller extra mycket proteiner samtidigt som den innehåller 

antikroppar som skyddar barnet mot infektioner. Dessutom minskar risken för barnfetma 

och diabetes hos de barn som ammas.  Genom amning får nyfödda barn den viktiga närheten 

och näringen som de behöver speciellt i början av livet. Närheten och hudkontakten som 

amningen skapar mellan mamma och barn gör att det skapas en positiv anknytning mellan 

dem. Dessutom är det väldigt smidigt att amma eftersom maten hela tiden finns med och har 

rätt temperatur, var som helst och vilken tid på dygnet som helst, och så är den ju gratis. 

(Cederquist, 2012). 

Amningen har också positiva effekter hos mamman, till exempel frisätts hormonet oxytocin 

hos mamman som inger ett lugn och ger ett modersbeteende där mamman fokuserar på att 

ta hand om sitt barn. För mamman kan amning också minska risken för bland annat diabetes 

och ovarial- respektive bröstcancer. Mammor som inte ammar löper större risk att drabbas 

av postpartum depression. Det är viktigt att man informerar föräldrarna och speciellt 

mamman om de positiva effekterna av amning så att hon kan ha dem i tankarna då hon fattar 

ett beslut om hon vill amma och i hur stor utsträckning. (Cederquist, 2012; Fahlbeck & 

Hallgren, 2015). 

2.3.4 Helamning och delamning 

Rekommendationen är att om amningen fungerar är det bästa alternativet för både mamman 

och barnet. Målet är att amningen ska fungera så bra som möjligt i varje enskild familj, inte 

att alla ska känna sig tvungna att helamma eller att någon ska behöva må dåligt över 

amningen. Alla har olika viljor om hur mycket och på vilket sätt man vill utföra amningen. 

(Kylberg, Westerlund , & Zwedberg, 2014). 

Helamning innebär att all mat och näring som barnet får i sig kommer via amningen, en kost 

bestående av bara bröstmjölk och i vissa fall mediciner. Helamning rekommenderas under 

de första sex månaderna. Från fyra till sex månader kan man börja ge smakportioner åt 
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babyn, om man då fortsätter att amma kallas det delamning. Delamning pratar man också 

om då man kompletterar bröstmjölken som barnet får via amningen med någon form av 

modersmjölksersättning. (Kylberg, Westerlund , & Zwedberg, 2014; Institutet för hälsa och 

välfärd, 2016). 

Om amningen inte förlöper som förväntat det bli aktuellt med delamning, man ska alltid 

bedöma barnets individuella tillväxt och utveckling. Även delamning är värdefullt. Dock 

kan delammade barn och helammade barn växa i lite olika takt. Det är viktigt att komma 

ihåg att flaksmatade barn fortfarande behöver motsvarande närhet som amningen skulle ge. 

(Social- och hälsovårdsministeriet, 2005). 

2.3.5 Amningsproblematik 

Amning är en skör och känslig process, speciellt under den första tiden då mamman och 

barnet ska lära känna varandra. För att amningen ska lyckas behöver många mammor 

motivation och uppmuntran från den närmaste omgivningen och här har pappan en särskilt 

stor roll. 

Det handlar om att hitta ett sätt som fungerar, amning är något individuellt och det finns inga 

rätt och fel sätt, men det finns saker som ofta fungerar och underlättar situationen. Till 

exempel är en av förutsättningarna för lyckad amning att barnet får möjlighet att ta tag om 

bröstet. Barnet bör ha ett bra utgångsläge, där det ligger tätt och nära intill mamman och når 

fram till bröstvårtan samtidigt som barnet kan ligga rakt i kroppen. Trots att man startar upp 

amningen med de bästa förutsättningarna kan man ändå stöta på problem, både från barnets 

och från mammans sida. (Kylberg, Westerlund , & Zwedberg, 2014).  

Bröstkomplikationer 

Man kan dela in bröstkomplikationer i två områden, problem som rör bröstvårtan och 

komplikationer inne i bröstvävnaden. Ofta hänger de här komplikationerna ihop.  

Såriga bröstvårtor är en vanlig bröstkomplikation, 80–90% av ammande kvinnor drabbas 

under den första veckan. Såriga bröstvårtor hos mamman kan senare leda till smärtsam 

amning eller en infektion. Sårigheterna kan bero oftast på en ogynnsam amningsteknik, så 

som att barnet inte får ett bra tag om bröstet, att vårtan blir klämd eller att barnet suger snett. 

Det är inte farligt om vårtan börjar blöda, det enda är att barnet kan få i sig lite blod vid 

amningen. Speciellt nattetid då mamman är lite trött och ouppmärksam kan barnet få ett 

dåligt tag om bröstet och det kan räcka för att det ska börja ömma. För att gynna sårläkningen 
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är det viktigt att poängtera avlastning, god hygien, jämn temperatur och att bevara 

sårfuktigheten. (Kylberg, Westerlund , & Zwedberg, 2014).  

Om man har problem med såriga bröstvårtor är det viktigt att man kommer underfund med 

var orsaken är för att kunna åtgärda det. Bröstvårtssalva kan användas om brösten blir ömma 

och såriga, eller så kan man klämma ut någon droppe bröstmjölk och smörja in bröstvårtan 

med den. Vid såriga bröstvårtor är det viktigt att tänka på aseptiken, till exempel att mamman 

har rena händer då hon rör vid bröstvårtorna för att undvika infektioner. (Bylund, 2002).  

Mjölkstas är ett naturligt fysiologiskt tillstånd som beror på ökad vävnadsvätska och 

lymfvätska samt ökad blodvolym i bröstet och tar sig uttryck i form av spända bröst. Det 

förekommer ofta då mjölken etableras dagarna efter förlossningen. Om amningen löper på 

bra och mamman ammar efter barnets behov brukar inte mjölkstas bli ett märkbart problem. 

Mjölkstas kan också förekomma senare om intervallen mellan amningarna plötsligt blir 

längre än vanligt. Tillståndet kan lindras med hjälp av tätare amning, beröring eller 

värkmedicin, vissa upplever också att varma eller kalla vitkålsblad kan hjälpa, dock finns 

det ingen evidens för det. (Kylberg, Westerlund , & Zwedberg, 2014; Amningssakkunniga 

(AMSAK) i Stockholms läns lands, 2016).  

Mjölkstockning kan i vardagstal lätt blandas ihop med mjölkstas. Mjölkstockning är däremot 

ett flödeshinder som uppstår i en eller flera mjölkgångar vilket gör att mjölken inte kan 

passera och då stockar sig istället. Tillståndet känns ofta av som en förhårdnad i bröstet och 

kan ge olika grad av symptom. Fortsatt amning kan vara lösningen på problemet. En 

obehandlad och långvarig mjölkstockning kan leda till inflammation i bröstet. (Kylberg, 

Westerlund , & Zwedberg, 2014; Taskinen, 2017).  

Sugproblem 

I vissa fall kan det vara svårt att få barnet att suga, barnet kan verka hungrigt, men börjar 

inte suga då hen slipper till bröstet utan börjar skrika. Man kan aldrig tvinga ett barn till 

bröstet. Ofta löses situationen genom att man lugnt lirkar och har tålamod. Ofta kan mamman 

uppleva osäkerhet och förtvivlan då barnet inte vill suga. Friska fullgångna barn kan ibland 

bara vänta lite med att söka sig till bröstet och då är det helt okej att vänta och se det första 

dygnet. Vissa barn kan bli okoncentrerade om det är för mycket stimulans runtomkring 

amningssituation, också trötthet hos barnet kan leda till att det inte orkar och har lust att 

suga. Sugproblem är ett känsligt problem eftersom det påverkar mammans självkänsla och 

självförtroende i den nya och ovana situationen i hög grad. (Bylund, 2002; Kylberg, 

Westerlund , & Zwedberg, 2014).  
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För lite eller för mycket mjölk 

De flesta mammor oroar sig någon gång för att mjölken inte ska räcka till. Om barnet ammas 

ofta och suger effektivt så att mjölkproduktionen hålls igång slutar inte mjölkproduktionen 

plötsligt och mjölken räcker då oftast till. Dock kan mjölkproduktionen tillfälligt påverkas 

av stress eller hormonaktivitet hos mamman och minskas under en tid. Man kan följa med 

att barnet får tillräcklig med mjölk genom att väga barnet och notera hur barnet kissar och 

bajsar. Om mjölkproduktionen verkar vara lite sparsam kan man försöka öka den genom att 

till exempel amma eller pumpa tätare. Störd utdrivningsreflex kan också ge en känsla av att 

mjölkproduktionen är bristfällig fast det beror på något helt annat. (Kylberg, Westerlund , & 

Zwedberg, 2014; Taskinen, 2017).  

Efter förlossningen kan vissa kvinnor ha en större mjölkproduktion än vad barnet behöver. 

Mjölkproduktionen anpassas ofta inom några dagar efter barnets behov. Också 

utdrivningsreflexen kan vara stark i början vilket gör att mjölken flödar ut snabbare i början. 

Om överproduktionen av mjölk fortsätter kan mamman försöka pumpa ur brösten eller att 

amma samma bröst vid flera tillfällen för att lättare anpassa mjölkproduktionen. 

Överloppsmjölk mottas på vissa större sjukhus för att kunna ges åt barn vars mammor har 

något som förhindrar en normal amning. (Kylberg, Westerlund , & Zwedberg, 2014).  

Läckande bröst 

Läckande bröst är ett problem som många mammor kan uppleva problematiskt, det blir blött 

samtidigt som det till och med kan synas genom kläderna. Det är oftast i början av amningen, 

de första veckorna då utdrivningensreflexen aktiveras som det kan börja droppa från det 

andra bröstet medan barnet ammar från det ena bröstet. Vartefter mjölkproduktionen 

stabiliseras med tiden brukar läckagen minska. Vanligast är att brösten läcker i själva 

amningssituationen men läckage kan även förekomma mellan amningssituationerna. Om en 

mamma upplever problem med läckande bröst kan man använda amningsinlägg eller en liten 

bit frotté som man sätter i bh:n för att suga upp den mjölk som läcker, det räcker ofta också 

för att inte få blöta fläckar på kläderna. Man kan också trycka på bröstvårtan en stund på det 

bröst som inte ammas just då för att minska utrivningsreflexen. Om man använder någon 

form av inlägg i bh:n är det viktigt att komma ihåg att byta ofta av hygieniska skäl. 

(Berglund, 2015). 

Skrikande barn 

Skrikande barn eller barn med bröstraseri påverkar mamman och amningssituationen på 

samma negativa sätt som barn som inte vill suga. Det ger en känsla av osäkerhet och 
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otillräcklighet hos mamman och andra närstående. Det är bra att ställa sig frågan “vad kan 

barnet ha för orsak att skrika?”. Några exempel på orsaker är att barnet är ointresserat just 

då, att barnet har svårt att få tag om bröstet och blir frustrerat, barnet kan vara så oerhört 

hungrigt att det inte orkar vänta på att utdrivningsreflexen kommer igång, barnet kan ha svårt 

att få luft eller helt enkelt ha mycket temperament. För att minska på skriket kan man tänka 

på amningssituationen och ändra något där, till exempel att man sätter barnet till bröstet 

innan det helt har vaknat, att vara hud mot hud eller att inte byta blöja strax innan för att inte 

göra barnet upprört. (Kylberg, Westerlund , & Zwedberg, 2014). 

2.3.6 Amningssmärta 

Smärta är en väldigt komplex och individuell upplevelse som är unik för alla och därför 

behöver man betona vikten av gott bemötande av patienter som lider av smärta. Smärta ska 

inte behöva vara en del av amningen. Om mamman upplever smärta ska målet vara att bryta 

smärtan. Det finns ofta en orsak till att mamman känner smärta då babyn ammas, något som 

i många fall går att rätta till eller korrigera. Smärtan påverkar i stor grad föräldrarnas och 

speciellt mammans ork, både fysiskt och psykiskt. Smärtan påverkar det amningsförtroende 

som babyn och mamman har byggt upp eller håller på att bygga upp vilket kan påverka 

amningen negativt. Smärtan kan leda till en rädsla över att amma sitt barn, det kan leda till 

sår, mjölkstockning (mastit) eller störd utdrivningsreflex. Ibland hittar man inte någon direkt 

orsak till smärtan, smärtan kan upplevas komma inifrån bröstet eller från de yttre delarna 

som bröstvårtan. (Imetyksen tuki ry, Imetyskipu, 2017; Amningssakkunniga (AMSAK) i 

Stockholms läns lands, 2016).  

Då babyn är alldeles nyfödd och både mamman och babyn ska lära sig att amma kan 

amningen upplevas som extra smärtsam. Smärtan beror då ofta på en hormonell ömhet som 

under de första veckorna fungerar som meddelande till hjärnan om babyns mjölkbehov. Om 

det är fråga om en hormonell ömhet slutar smärtan efter ca 10 sekunders amning. En annan 

orsak till smärta kan vara muskeloskeletala förändringar som muskelspänningar eller 

låsningar mellan kotpelaren och revbenen som gör att smärtan i brösten strålar ut ryggen. 

Ibland kan smärtan vara psykologiskt betingad, om man tidigare upplevt smärtsam amning, 

blivit utsatt för övergrepp eller tidigare smärtproblematik. (Amningssakkunniga (AMSAK) 

i Stockholms läns lands, 2016); Imetyksen tuki ry, Imetyskipu, 2017).  

Hur babyn får grepp om bröstet påverkar ofta om mamman upplever smärta under amningen. 

Om babyn inte får in bröstvårtan tillräckligt långt in i munnen kommer de hårda delarna i 
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barnets mun att skava mot bröstvårtan så att sår och smärta lätt uppkommer. För att babyn 

ska få bra grepp är det viktigt att man hittar en bra amningsposition. Babyns huvud ska vara 

ordentligt bakåtlutat så att babyn kommer tillräckligt nära mamman. En ond cirkel kan lätt 

uppstå om babyn har dåligt grepp, det gör ont, mamman drar sig undan och babyn blir för 

långt ifrån bröstet vilket leder till sämre grepp. Svårigheter med greppet kan också bero på 

anatomiska faktorer som för kort tungband eller en utmanande form på gommen.  (Imetyksen 

tuki ry, 2017; Amningssakkunniga (AMSAK) i Stockholms läns lands, 2016)..  

2.3.7 Amningshjälpmedel 

Det finns många olika hjälpmedel ute på marknaden i dag för att underlätta amningen. Det 

allra enklaste hjälpmedlet för att underlätta amningen är att använda en amningsbh. Brösten 

blir då mera lättillgängliga och amningen kräver inte så mycket av- och påklädning. Alla 

sorters hjälpmedel som används ska ha som uppgift att underlätta amningen för mamman 

och barnet.  

Lanolinsalva är en antibakteriell salva som är speciellt framtagen för att snabbt och effektivt 

hjälpa mot ömma och såriga bröstvårtor hos ammande kvinnor. Salvan innehåller bara 

naturliga ingredienser och är till 100% lanolin. Salvan kan också användas på blöjeksem, 

torr hud och klåda. Trots att salvor kan vara bra påverkar de doften och smaken av brösten 

vilket kan påverka amningen negativt, därför ska man inte underskatta möjligheten att 

smörja bröstvårtan med bröstmjölk. (Familjeapoteket, u.d.; Amningssakkunniga (AMSAK) 

i Stockholms läns lands, 2016). 

För läckande bröst kan man använda en sorts uppsamlingskopp för att samla upp mjölken 

som läcker. Mamman kan också använda amningskupor eller amningsinlägg som sätts i bh:n 

för att hindra att blöta fläckar uppkommer på kläderna. Amningsinläggen gör också att de 

kanske redan ömma bröstvårtorna inte skaver mot bh:n. Om man har problem med plana 

eller inåtdragna bröstvårtor kan man ta hjälp av en amningsnapp eller ett amningsgummi 

som gör att babyn lättare får grepp. Amningsgummi är gjorda i tunt silikon och sätts ovanpå 

bröstvårtan. I sådana situationer kan det också hjälpa att man pumpar lite innan man ammar 

för att stimulera bröstvårtan att komma ut lite. Amningsgummi kan också dämpa smärtan 

lite om man har väldigt sjuka eller såriga bröstvårtor. Man rekommenderar att 

amningsgummi används endast kortare perioder eftersom det kan påverka amningen 

negativt om man använder det för länge. Det är dock inte värt att känna stress eller må dåligt 

över att man använder bröstgummi. Hellre bröstgummi än en ickefungerande amning. En 
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bröstpump, manuell eller eldriven, kan vara till stor hjälp i många amningssituationer. 

(Berglund, Plana eller indragna bröstvårtor, 2015; Imetyksen tuki ry, Rintakumi, 2016). 

2.4 Omgivningen 

Amning är den nya familjens egen sak som de har rätt att själv fatta beslut om, men som 

med precis allt annat så påverkas den enskilda individen av sin omgivning mer än vad man 

kunde tro. Den nyblivna mamman påverkas i stor grad av vad folk i hennes omgivning tycker 

och vet om amning, men också av andras erfarenheter och berättelser. Pappans, den egna 

mammans och mor- och farmödrars åsikter och tankar om amning överförs naturligt på 

mamman och kommer att påverka hennes beslut och upplevelser om att amma sitt eget barn. 

(Hakulinen, Otronen , & Kuronen, 2017; Kylberg, Westerlund , & Zwedberg, 2014). 

Tidigare var det ofta den äldre generationens åsikter och sätt om amning som den nya 

generationen naturligt fick ta del av, men under senare år kommer kunskapen om amning 

inte längre på det sättet utan den nya eller blivande mamman hänvisas till rådgivningar eller 

experter för att få hjälp och tips. Att den nya eller blivande mamman inte kan förlita sig på 

sina egna erfarenheter och kunskaper hos andra kvinnor i sin omgivning och samtidigt få 

stöd och hjälp vid eventuella problemsituationer av dessa kan göra att mammor idag kan 

känna sig ensamma och utelämnade. Sen senaste tiden har sociala medier och olika forum 

på internet fått mer och mer den rollen som den äldre generationen tidigare hade, det vill 

säga att sprida och dela kunskap, tips och erfarenheter. Tyvärr kan sådana platser som forum 

och sociala medier också påverka mammans tankar och åsikter negativt, eller att hon helt 

enkelt inte själv skapar sig en egen åsikt om ämnet. Det kan också göra att mamman känner 

sig tudelad och att hon går vilse i all information och alla berättelser som finns att tillgå på 

internet. Trots att det idag finns mycket information om amning och de flesta tycks ha en 

åsikt kring ämnet kan många kvinnor sakna den personliga kontakten med en kvinna med 

egna erfarenheter som förstår hennes problem och som stöder henne i att finna lösningar då 

det gäller amning. Kvinnorna kan uppleva att det inte betyder lika mycket att få råd av 

experter. (Kylberg, Westerlund , & Zwedberg, 2014; Hakulinen, Otronen , & Kuronen, 

2017). 

2.4.1 Förväntningar, krav och förhoppningar 

Få områden är så fyllda av förväntningar, krav och myter som hur och med vad man ska 

mata ett spädbarn och få saker gör föräldrar så utom sig som när deras barn inte äter. Alla 
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blivande föräldrar har mer eller mindre uppenbara och medvetna förväntningar och 

förhoppningar på hur amningen eller matningen ska gå till. Förväntningarna man har formas 

av andra kvinnor man har mött i liknande situationer, både familj, släkt och vänner, men 

också rådande samhällsnormer formar de förutfattade meningarna. Man kan säga att det både 

råder en amningsnorm och en flasknorm i vår kultur, å ena sidan förväntas man amma, men 

å andra sidan bara “på rätt sätt” och bara tills barnet är en viss ålder. Alla mammor uppfattar 

det här på olika sätt, vissa kan känna sig enormt pressade till att passa in i normen oavsett 

om mamman upplever det som att hon bör amma eller bör flaskmata. Tonen tenderar att bli 

reserverad, försvarande, ibland rent av aggressiv. De negativa diskussionerna kan också 

komma att växa och frodas på ett annat sätt i dagens snabba kommunikationssamhälle.  

En vanlig föreställning är att amning alltid är mysigt, men det är den nödvändigtvis inte. Det 

kan göra ont, jätteont, vara krångligt och kännas alldeles hopplöst innan man har lärt sig det 

helt. Att lära sig amma, och att bli så pass bra på det att man kan göra det av bara farten, kan 

lätt ta mellan 1–2 månader. Man kan likna att lära sig amma med att lära sig dansa, man 

måste hitta rytmen och lära känna babyn som man lär känna en danspartner. Det vara lätt att 

jämföra sig med andra mammor. Men att jämföra sig kommer inte på något vis underlätta 

amningen, man bör istället arbeta utifrån sin egen situation. Varje barn är en egen individ 

och varje mamma-barnrelation är unik. Andra föreställningar och myter är t.ex. att barn ska 

sova hela nätter i sträck, att bröstmjölken slutar vara näringsrik efter sex månader och att 

man kan amma för ofta. Man kan också lätt få för sig att barnet inte blir ordentligt mätt för 

att det vill amma långa stunder i taget eller för att det vaknar ofta på nätterna, fast det i själva 

verket är normalt för spädbarn att ammas ofta också på natten och att ammas länge, för att 

det inte bara är en matstund, utan också ett sätt att knyta an till mamman och mysa. Man 

måste också frångå den modell av sunt ätande vi har. Fastän det anses vara sunt för vuxna 

att äta tre mål om dagen och något mellanmål däremellan är det inte så ett spädbarn äter, de 

behöver äta oftare. (Olanders, 2013). 

2.4.2 Pappans roll 

I Finland är familjen viktig och att få dela saker och upplevelser tillsammans med familjen. 

Därför är det i de flesta fall både naturligt och viktigt att pappan deltar i förlossningen, 

skötseln av barnet samt i följande rådgivningsbesök. Inom vården är man också noga med 

att uppmuntra männen att vara aktiva i sin roll som pappor genom att kalla både mamman 

och pappan till bland annat rådgivningen och familjeförberedande kurser. (Hakulinen, 
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Otronen , & Kuronen, Kansallinen imetyksen edistämisen toimintaohjelma vuosille 2018–

2022, 2017). 

Man är alltid två föräldrar om ett barn och trots att mamman till en början kan upplevas ha 

den viktigaste rollen för barnet har pappan också en oerhört stor roll. Pappan kan genom att 

finnas till för mamman, uppmuntra, stöda och avlasta vara nyckeln till en lyckad amning. 

Det finns till exempel forskning gjord i flera olika länder som visar på att pappans inställning 

till amningen påverkar amningstidens längd (Kylberg, Westerlund , & Zwedberg, 2014). Till 

exempel om pappan är positivt inställd till amningen kommer mamman att uppleva ett stöd 

och en uppmuntran som gör att amningstiden förlängs. Om pappan däremot har en negativ 

inställning till amningen kan det leda till att mamman väljer att avsluta amningstiden 

tidigare, till exempel om pappan känner sig åsidosatt och bortprioriterad. För att öka den 

positiva inställningen hos papporna är det viktigt att de upplever att de också, precis som 

mamman, får tillräckligt med kunskap om amning för att känna sig delaktiga och på det 

sättet kunna stötta och förstå mamman på bästa sätt. Enligt studier som THL lyfter fram i 

Kansallinen imetyksen edistämisen toimintaohjelma vuosille 2018–2022 (Hakulinen, 

Otronen , & Kuronen, 2017, s. 63) upplever de flesta pappor att amningen är viktig och att 

de vill stöda mamman i det. Om kvinnan har fött tvillingar eller med kejsarsnitt ökar pappans 

roll den första tiden.  

Innan barnet föds är många par jämställda, men när barnet föds verkar det vara lättare att 

falla in i stereotypiska könsroller. Mamman och pappan har inte samma utgångsläge när de 

blir föräldrar eftersom mamman har burit och fött barnet medan pappan har iakttagit och 

deltagit från sidan. Speciellt under den tid som kvinnan helammar är föräldrarna inte 

jämställda, samhällets förväntningar på att föräldraskapet ska vara jämställt stämmer inte 

här. Mamman kan känna hela glädjen, men också hela bördan, dag som natt. Pappan kan 

uppleva känslor av onyttighet och utanförskap och ha dåligt samvete för att inte helt delta i 

vårdnaden av babyn. Detta är något som många nya föräldrar inte har tänkt på och inte är 

förberedda på. En annan sak paret och speciellt mannen kanske inte är förberedd på är hur 

kvinnans kropp ändrar i och med graviditeten och hur han ska förhålla sig till den naturliga 

förändringen. Brösten kan till exempel ha en sexuell laddning och det kan vara svårt för 

mannen att föreställa sig ett barn som ammas vid dem och att de ska ha en livsviktig funktion 

för ett nytt litet liv. (Kylberg, Westerlund , & Zwedberg, 2014; Hakulinen, Otronen , & 

Kuronen, 2017). 
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2.4.3 Professionellas roll 

Hur amningen kommer igång på förlossningsavdelningen och under de första dagarna har 

stor betydelse för hur amningen i fortsättningen kommer att förlöpa. Personalens kunskaper, 

attityder och förmåga att lyssna och förstå spelar stor roll för den nyblivna mamman och 

hennes möjligheter att förverkliga amningen. Personalens uppgift är att bistå med sin 

kunskap och erfarenhet för att främja amningen. (Kylberg, Westerlund , & Zwedberg, 2014). 

Personalen behöver arbeta för amningen på ett enhetligt sätt för att bäst främja amningen 

hos mamman och barnet. Då kan det vara bra att jobba utgående från en gemensam plan, en 

plan som visat sig fungera bra är WHO:s och Unicef:s Tio steg till en lyckad amning. För 

den nyblivna mamman är vårdpersonalens gemensamma linje då det gäller amning viktig så 

att hon inte får många olika råd och tips utan att man har en strategi man försöker följa, men 

samtidigt kan individanpassas. Trots att man har en gemensam linje inom vårdenheten bör 

personalen kunna se till den enskilda mamman och barnets behov. Alla är olika, barn kan 

vilja suga olika länge och mammans bröst kan se ut på olika sätt. Personalen bör också ha 

kunskap så att de helt praktiskt kan visa mamman hur hon håller i sitt barn för att få ett bra 

läge för barnet. (Kylberg, Westerlund , & Zwedberg, 2014). 

Alla mammor som går till rådgivningen enligt planen får en grundläggande kunskap om 

amning men trots det ska de inte behöva känna att de kan allt utan rådgivningens personal 

ska finnas till för att hjälpa och stöda föräldrarna och mamman under hela amningstiden. 

Mamman ska själv få fatta ett beslut om hon vill amma, på vilket sätt och i vilken 

utsträckning och då är det personalen på rådgivningens uppgift att stöda mamman i hennes 

beslut och hjälpa henne att hitta den lösningen och det sättet som passar bäst för henne och 

barnet. Det är viktigt att personalen ger utrymme för mammans och föräldrarnas tankar, 

önskemål och frågor kring amningen och på ett lyhört och förstående sätt stöttar och hjälper 

på bästa sätt. Ibland kanske mamman eller föräldrarna bara behöver någon att diskutera 

amningen med och då kan vårdpersonalen fungera som ett bollplank som de kan lita på, ha 

förtroende för och vet att har tystnadsplikt. (Kylberg, Westerlund , & Zwedberg, 2014; 

Hakulinen, Otronen , & Kuronen, 2017). 

Beslut om amning och att hitta sitt eget sätt som fungerar är inget som görs över en natt, det 

är något som ska få ta tid och mogna fram, både mamman och personalen måste låta det ta 

sin tid. Mamman ska aldrig behöva känna att någon fattar besluten åt henne eller stressar 

henne eller barnet, det är en viktig del i att kunna ge individcentrerad amningshandledning. 
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(Kylberg, Westerlund , & Zwedberg, 2014; Lastenneuvola lapsiperheiden tukena, Opas 

työntekijöille, 2004). 

2.4.4 Amningsvänligt sjukhus 

Baby Friendly Hospitals Initative (BFHI), amningsvänligt sjukhus är ett resultat av då WHO 

och Unicef år 1991 gick ut med en förfrågan åt alla regeringschefer till initiativ för att främja 

amning. Konceptet bygger på väl utarbetade riktlinjer och expertis som har lett till en lista 

på tio steg till en lyckad amning, som ska vara lätt för sjukhusen att tillämpa för att främja 

amning. Initiativet till kampanjen kom från att man konstaterat att amningstrenden var på 

nedgående vilket visade sig i oroande medicinska, sociala och ekonomiska konsekvenser 

som oroade. Sjukhus som åtog sig WHO:s sätt att främja amningen och uppfyller deras 

kriterier kan titulera sig som ett amningsvänligt sjukhus. I Finland finns några BFHI-sjukhus, 

till exempel Vasa centralsjukhus och Mellersta Österbottens centralsjukhus i Karleby. 

(Kylberg, Westerlund , & Zwedberg, 2014; WHO, 2018).  

3 Nationellt program 

I Finland har man utarbetat ett nationellt program för att främja amningen i landet under åren 

2018–2022. Handlingsprogrammet bygger på forskning och nationella rekommendationer 

för att främja amning genom att öka kunskapen hos en del av befolkningen som ämnet berör 

och försöker lyfta fram de positiva hälsoeffekterna som amningen medför hos barnet som 

såväl hos mamman. Handlingsprogrammet riktar sig åt partners, pappor och närstående och 

betonar betydelsen av stöd och uppmuntran åt mamman då det gäller amning. Också den 

offentliga vården, som hälsovårdare inom barn- och mödrarådgivning har nytta av 

handlingsprogrammet. Även WHO:s och Unicefs rekommendationer gällande amning tas 

upp i den nationella handlingsplanen. (Hakulinen, Otronen , & Kuronen, 2017). 

En stor del av materialet som finns för det nationella handlingsprogrammet för att främja 

amningen i Finland är riktad åt vårdpersonal som har kontakt med mamman eller föräldrarna 

innan födseln, under förlossningen och efter födseln. Där betonas vikten av att vårdenheterna 

har en enhetlig amningshandledning med stöd från sjukhus som fått titeln amningsvänligt 

sjukhus. Vårdpersonalens utbildning är ett annat ämne som lyfts upp, det är viktigt att 

personalen har tillräckligt med kunskap för att kunna ge en individuell amningshandledning 

med god kvalitet åt föräldrarna eller mamman. Hälsovårdare och barnmorskor som ofta 
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arbetar med ammande mammor får från de flesta yrkeshögskoleutbildningar i Finland en 

kurs för att bli amningshandledare. (Hakulinen, Otronen , & Kuronen, 2017). 

Handlingsplanen för att främja amningen i Finland de kommande fem åren betonar 

individuell amningshandledning, kunskap hos berörd vårdpersonal, amningens positiva 

effekter och vikten av att kontinuerligt stöda och handleda föräldrarna också en tid efter 

födseln. I programmet finns åtta stycken utarbetade delmål: 

”1) att stödja förutsättningarna för en sund uppväxt och utveckling hos barnet med fokus på 
spädbarnskosten, 2) att förbättra mammans och familjens färdigheter och möjligheter att amma barnet 
efter eget önskemål, 3) att förlänga amningstiden och helamningen i Finland till den nivå som WHO 
rekommenderar, 4) att minska de socioekonomiska skillnaderna i amningen, 5) att öka befolkningens 
kunskap om amningens hälsofördelar och olika sätt att underlätta amning och att främja en positiv 
inställning till amning, 6) att öka samarbetet mellan olika yrkespersoner och aktörer för att främja amning, 
7) att stärka det arbete som främjar hälsan och välfärden genom att stödja amning och 8) att stödja en 
hållbar utveckling.” (Hakulinen, Otronen , & Kuronen, Kansallinen imetyksen edistämisen 
toimintaohjelma vuosille 2018–2022, 2017, s. 8). 

4 Tidigare forskning 

Tidigare forskning har sökts i databaserna EBSCO, PubMed och Springer Link. Utöver 

dessa databaser har artiklar också hämtats från Scandinavian journal of public health, 

International breastfeeding journal samt från Institutet för hälsa och välfärd. Sökorden 

breastfeeding, amning, upplevelse, experience, primiparas, förstföderskor, first time 

mothers, hälsovårdspersonal och health professionals sökorden har använts i olika 

kombinationer, både enskilt men också sammansatta som meningsenheter. 

Författarna har främst sökt efter forskning som fokuserar på förstföderskornas 

helhetsupplevelser men också artiklar som fokuserar på någon enskild del av upplevelsen, 

t.ex. upplevelsen av partnerns stöd, eller upplevelsen av hälsovårdspersonalens stöd har 

tagits med för att få ett tillräckligt stort underlag. Metasyntesstudier har föredragits och 

prioriterats. Under sökningens gång har artiklarnas publiceringsår inte avgränsats men 

artiklar som publicerats från år 2000 framåt har föredragits. Författarna har inkluderat 

artiklar som skrivits i Norden, övriga europeiska länder och också någon enstaka artikel från 

Nordamerika. 

Laanterä, Pölkki, Ekström och Pietilä (2010) har gjort en studie med syftet att beskriva 

finländska blivande föräldrars attityder gentemot amning. I studien var 53% av deltagarna 

förstagångsföräldrar och nästan alla av de deltagande mammorna, 98% planerade att amma 

sitt barn. Hela 95% av deltagarna ansåg att det är viktigt att barnet får bröstmjölk, att familjen 
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spenderar tid tillsammans och att partnern stöttar den ammande mamman och samma 

procent ansåg också att amning ger glädje både till mamman och barnet. Föräldrarna ansåg 

att det är viktigt att pappan är inkluderad i matandet av barnet och besluten kring matningen. 

I studien kom det också fram att unga personer, förstagångsföräldrar och de med moderata 

kunskapsnivåer om amning hade de mest negativa åsikterna och största oron inför amningen. 

(Laanterä, 2010). 

Författarna Schmied, Beake, Sheenan, McCourt och Dykes (2011) har sammanställt en 

metasyntes med syftet att utreda kvinnors syn på och upplevelser av amningsstöd för att ta 

reda på vilken typ av stöd kvinnorna upplever som stödjande. Metasyntesen syftade också 

till att beskriva möjliga skillnader mellan professionellt stöd och stöd av familj eller vänner. 

Metasyntesen resulterade i fyra kategorier med 20 olika teman och den menar att hjälpen 

kan genomsyras av en autentisk närvaro och ett underlättande sätt eller ett förminskande 

tillvägagångssätt samt osammanhängande möten. Resultatet visade sammanfattningsvis att 

ett personligt bemötande och byggandet av ett förtroendefullt förhållande är viktigt i 

stödjandet av ammande kvinnor samt att kvinnorna ville ha positiva men realistiska råd. 

Också känslan av att någon “är där för en” och har ett empatiskt tillvägagångssätt var viktigt 

för att kvinnorna ska känna sig stöttade i sin amning.  

Graffy och Taylor (2005) har i sin studie haft syftet att utreda kvinnornas perspektiv på 

informationen, råden och stödet de fått gällande amning. Studien som tog plats i England 

och hade ett totalt deltagarantal på 685 kvinnor visade i sitt resultat att 654 av kvinnorna 

hade ammat vid något tillfälle, men redan efter sex veckor ammade endast 249 av kvinnorna. 

Vidare visade studien att det kvinnorna upplevde mest hjälpsamt var; effektiva råd för 

specifika bekymmer så som vilken position barnet ska ha eller vad man ska göra med såriga 

bröstvårtor, uppmuntran till att fortsätta, bekräftande av att det de går igenom är normalt, att 

få information om fördelarna med amning, uppmuntran till att ta hand om sig själv, t.ex. 

uppmaning om att vila tillräckligt, “tillåtelse” att mata med flaska ifall de så skulle önska 

och slutligen att de upplevde att de hade möjlighet att ställa frågor. Författarna 

sammanfattade sina resultat med att kvinnorna ville ha mera realism, specificitet och 

igenkänning i det att amning faktiskt kan vara tufft ibland, uppmuntran utan press och sist 

och slutligen ville de bli lyssnade på. 

I en amerikansk studie från 2008 har Li, Fein, Chen och Grummer-Strawn sökt svar på frågan 

varför kvinnor slutar att amma innan barnet fyllt ett år. En annan frågeställning var ifall 

orsakerna till att sluta amma var olika beroende på barnets ålder. Sammanlagt analyserades 
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1323 kvinnors svar. De av kvinnorna som slutade amma inom den första eller andra månaden 

angav oftast följande orsaker; barnet sög på felaktigt sätt, bara bröstmjölken räckte inte till 

för att tillfredsställa babyn och “jag hade inte tillräckligt med bröstmjölk”. De mammor som 

slutade mellan 3 och 8 månader svarade också ofta att barnet inte blev tillfredsställt av bara 

bröstmjölk och att de inte upplevde sig ha tillräckligt med bröstmjölk men här blev det tredje 

vanligaste svarsalternativet att barnet tappade intresset och började avvänja sig själv. Efter 

nio månader var de vanligaste angivna orsakerna; barnet blev inte tillfredsställt av bara 

bröstmjölk, barnet började bita och barnet tappade intresse och började avvänja sig själv. 

Sammanfattningsvis kunde författarna konstatera att mammorna angav delvis olika orsaker 

till att sluta amma beroende på barnets ålder och att resultaten kan mena på att kvinnorna 

bör få mera fakta angående amning för att bättre kunna åtgärda sugproblem och för att veta 

när mjölken faktiskt inte räcker till eller när det bara upplevs så. 

Larsen, Hall och Aagaard (2007) har gjort en studie med syftet att utreda vad som påverkar 

kvinnornas självförtroende beträffande amningen på ett sådant sätt att de slutar amma, trots 

att amningen är viktig för de. Studien är en metasyntes av sju stycken studier som genomförts 

i Australien, Irland, England och Sverige mellan åren 2001 och 2005. Resultaten visade att 

när kvinnorna upplevde att amningen endast var på deras ansvar gav amningsproblemen 

känslor av skuld och påverkade kvinnans tilltro till sina egna förmågor. Författarna beskriver 

det som att amningen kan påverkas på två nivåer, en direkt nivå och en “samtalsnivå”, den 

senare beskriver snarare den generella tonen i samhället gentemot amning. På den direkta 

nivån hittar man kvinnans egna upplevelser, hennes sociala nätverk och den 

sjukvårdspersonal hon kommer i kontakt med. På “samtalsnivån” beskriver forskarna de 

påverkande faktorerna som “synen på kvinnokroppen som en maskin”, “synen på amning 

som naturligt” och “varningar och försiktigheter”. Sammanfattningsvis konstaterar 

författarna att kvinnor upplever amnings och moderskap väldigt nära inpå varann, därav föds 

känslor av skam ifall kvinnan inte ammar. Författarna beskriver att det är viktigt att 

omgivningen stöder kvinnan för att hon ska kunna bygga det självförtroende som krävs för 

att genomföra en lyckad amning. För att förhindra att kvinnornas förväntningar krossas bör 

man se på amning som en kompetens som bör inläras. 

Ekström, Widström och Nissen (2003) har gjort en studie med syftet att beskriva 

amningsstöd och känslor av självförtroende i relation till amningens varaktighet. Studien 

genomfördes i Skaraborg, Sverige och 194 förstföderskors och 294 omföderskors svar 

analyserades. 15 % av förstföderskorna och 20 % av omföderskorna ammade ännu när barnet 

var 12 månader gammalt. Resultatet visar att amningsstöd hade en generell positiv påverkan 
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på hur länge kvinnan ammade, både vad gällde omföderskor och förstföderskor. Studien 

kunde också visa att amningens varaktighet korrelerade med tiden kvinnan spenderat 

tillsammans med sin partner efter förlossningen hos omföderskor. Men både om- och 

förstföderskor som spenderat en längre tid med sin partner efter förlossningen visade ett 

större självförtroende inför amningen när barnen var sex och tolv månader. Studien visade 

också på att den nyblivna mammans egen mammas erfarenhet av amning kunde påverka 

hennes amningsupplevelse. 

Schafer, Campo, Colaizy, Mulder och Breheny, Ashida (2017) har gjort en studie med syftet 

att identifiera faktorer som kan främja en längre amning hos förstföderskor. Sammanlagt 

1807 kvinnor färdigställde frågeformulären som användes för att samla in data. De 

deltagande kvinnorna hade en amningsmedellängd på 19,4 veckor. Resultatet visade att 

kvinnornas upplevelse av amningen troligen ändrades flera gånger under amningens gång, 

men att en negativ upplevelse, så som sugproblem, smärtsam amning och problem med 

mjölktillgången minskade på amningens längd. Om kvinnan däremot hade en positiv 

förändring i upplevelsen, såsom tilltron till sin egen förmåga eller en positiv syn på amning 

överlag hade det en positiv inverkan på amningens längd. Den kombinerade effekten av 

amningsupplevelse och amningsuppfattning kan spela en betydande roll i möjligheten till att 

påverkan amningens längd. Studien visade också att postnatalt amningsstöd var något 

effektivare än prenatalt amningsstöd. 

En studie från 2011 skriven av Almqvist-Tangen, Berman, Dahlgren, Roswall och Alm hade 

som syfte att utreda faktorer kopplade till amningsavslutande innan barnet var fyra veckor 

gammal. Studien tog plats i Halland, Sverige. Studien visade att det fanns en negativ 

korrelation mellan amning och användning av napp, rökning hos mamman och 

amningsproblem. Amningsproblemen korrelerade med dålig sugteknik, stöd från 

förlossningsavdelningen och upplevd dålig viktuppgång. Många av kvinnorna rapporterade 

problem som är sammanhängande med tidigt amningsavslut och som skulle kunna 

förebyggas men tajmningen är av största vikt, därför bör amningsstödet från hälsovården 

vara skräddarsytt med mammornas synvinkel i fokus. 

I en studie skriven av Mannion, Hobbs, McDonald och Tough (2013) har man hypotiserat 

att kvinnor som rapporterar att de har ett positivt stöd från sin partner skulle ha högre 

självförtroende gällande mjölkproduktionen och ha en större tilltro till sin egen förmåga att 

amma. Författarna kom fram till att deras hypotes stämde, de beskriver vikten av att pappan 

involveras i de prenatala undervisningsgrupperna och också i den postnatal 
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amningsinformationen. Vidare beskriver författarna att papporna kanske inte själva inser sin 

inflytelserika roll i amningen, desto större orsak till mera stöd också för papporna. För att 

partnern ska ha ett positivt inflyttande krävs att hans roll är aktiv och positiv inte endast 

neutral eller icke-negativ. 

Flacking, Dykes och Ewald (2010) har gjort en studie med syftet att utreda påverkan av 

pappans socioekonomiska status och deras utnyttjande av pappaledighet i relation till 

amningens varaktighet fram till att barnet är ett år. Studien utfördes i Sverige med ett urval 

på 51,671 barn och deras pappor. Resultatet visar att pappaledigheten hade en positiv 

inverkan på amningens varaktighet, enda upp till att barnet var 6 månader gammalt, detta 

trots att pappan använde sin pappaledighet senare under året. Särskilt viktig vore 

pappaledigheten hos de med en låg socioekonomisk status, eftersom deras barn tenderar att 

ammas kortare än de barn vars föräldrar har en hög socioekonomisk status. 

Sammanfattningsvis visar studierna att eftersom ansvaret för amningen ligger till största del 

på mamman kan detta leda till negativa känslor för mamman, därför är det av högsta vikt att 

mamman får stöd på ett individuellt anpassat sätt så att hon inte behöver känna sig ensam i 

sin upplevelse. Amningen är trots allt en färdighet man lär sig (Larsen, 2008). En del av 

artiklarna beskriver inte bara behovet av individanpassat stöd, utan också vikten av att stödet 

ges med rätt timing, till exempel har postnatalt amningsstöd visat sig vara något effektivare 

än prenatalt amningsstöd (Schafer. J, 2017; Graffy, 2005; Almqvist‐Tangen, 2012). Andra 

artiklar pekar på att amningsstödet borde riktas så att det strävar till att bygga upp mammans 

självförtroende till att klara av amningen, detta kan förverkligas bland annat genom att ge 

realistiska och specifika råd, men också genom att bekräfta mammans handlingar och 

känslor och genom att uppmuntra (Schmied, 2011; Larsen, 2008; Ekström, 2003). Artiklarna 

visar på att pappan har en viktig roll att spela i hur mammans amningsupplevelse blir men 

också för amningens varaktighet. Utnyttjande av faderskapsledigt och att papporna görs 

delaktiga i amningsundervisningen och handledningen lyfts fram som amningsfrämjande 

åtgärder (Mannion A, 2013; Flacking, 2010; Laanterä, 2010). Även annan omgivning 

inverkar på mammans självförtroende och upplevelse, till exempel kan föderskans mamma 

påverka hennes upplevelse. (Ekström, 2003) I flera av artiklarna beskrivs vikten av att lära 

mammorna om hur amningen fungerar, till exempel hur man vet om mjölken räcker till men 

också att lära ut om barnets signaler (Li Ruowei, 2008; Graffy, 2005; Schmied, 2011). 

Särskilt viktigt är det att ge amningsstöd till de kvinnor som hör till grupper som oftare har 

en mer negativ inställning till amning och som därmed riskerar att amma kortvarigt. Det 
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innefattar bland annat unga kvinnor, förstföderskor och kvinnor med låg socioekonomisk 

status (Laanterä, 2010; Flacking, 2010). 

5 Teoretiska utgångspunkter 

Som teoretisk utgångspunkt används två olika teorier, Ramona T Mersers “becoming a 

mother” (2010) och Katie Erikssons caritativa vårdteori (2000) med fokus på vårdandets idé 

och särskilt ”att ansa, leka, lära”. I Mercers teori beskrivs moderskapet som en process som 

sker gradvis, mamman växer in i sin modersidentitet, men för att göra det krävs det 

psykologiskt, socialt och fysiskt aktivt arbete av mamman (Alligood 2010). Grunden i den 

caritativa vårdteorin utgörs av villkorslös kärlek till medmänniskorna och vårdandets idé 

menar att vårdande är något naturligt. Med ansa, leka, lära är syftet att uppnå optimal hälsa 

hos vårdtagaren genom vården och vårdandet (Eriksson, Vårdandets idé, 2000, s. 9).  

Mercers modell valdes för att den på ett holistiskt sätt beskriver hur en kvinna kontinuerligt 

omdefinierar sin självbild i och med att hon bli en mor. Teorin beskriver också vikten av en 

pappa eller partner som stöttar mamman, i denna process. Mercer beskriver också att 

vårdpersonal har en viktig uppgift i att hjälpa kvinnorna hitta självförtroende till sin egen 

förmåga att bli en bra mamma (Alligood, 2010). Moderskapet och identifieringen med det 

är en komplex process, Mercer ger med sin teori verktyg för att tolka den på ett logiskt sätt. 

Erikssons modell valdes för att vårdandets element; ansa, leka, lära kan anses vara viktiga 

delar i hur amningsupplevelsen blir hos förstföderskan, på vilket sätt hon får stöd från 

vårdpersonal och omgivningen. Ansa, leka, lära är viktiga element för att uppnå hälsa enligt 

Eriksson och hälsa i detta arbete kan ses som en god amningsupplevelse hos förstföderskan. 

Enligt Erikssons teori om naturligt vårdande kan vårdaren och omgivningen genom att ansa, 

leka och lära hjälpa en annan människa, i detta fall mamman, att skapa nya handlingsmönster 

och vigda sina gränser. Genom vården och att ansa, leka och lära kan man nå ett tillstånd av 

tillfredsställelse, tillit, kroppsligt och andligt välbehag. Hälsoprocesserna kan utvecklas och 

förändras genom att upprätthålla, igångsätta och stödja en medmänniska. (Eriksson, 

Vårdandets idé, 2000, ss. 20-21).  
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5.1 Becoming a mother 

Mercer utvecklade år 1979 en teori som kallades ”Maternal Role Attainment”. Efter att ha 

gjort vissa ändringar i sin orginalteori ändrade hon år 2003 namnet på sin teori till 

”Becoming a Mother”, Mercer menade att hennes orginalteori beskrev det hela mer som en 

resa med en slutdestination och att hennes nya teori beskriver det hela som en pågående 

process. (Alligood, 2010). 

Mercer beskriver verkligheten ett barn föds in i som olika system. Det första och närmaste 

är ”mikrosystemet” det består av mamman, pappan, deras parrelation, deras ekonomiska 

situation, social support, etc. Följande system är ”mesosystemet” i den kategorin infaller 

t.ex. dagvård, skola, föräldrarnas arbetsplatser, religionsutövande etc. Det tredje systemet 

”makrosystemet” innefattar kulturen, politiken och samhället i stort. Det vill säga yttre 

faktorer som kommer påverka mikro- och mesosystmen. Mercer beskriver också fyra olika 

stadier som mamman går igenom på sin resa till att identifiera sig som en mamma. A) 

Anticipatory – sker under graviditeten, mamman lär sig om förväntningar som finns på 

henne och börjar ”rollspela”, hon relaterar till barnet i magen och fantiserar om hur det 

kommer att bli. B) Formal – får sin början vid födseln, den nya mamman lär sig av andra 

hur hon ska göra och vad hon förväntas göra. C) Informal – mamman börjar utforma sina 

egna sätt att hantera olika situationer, och utgår inte endast från den sociala omgivningen. 

Hon ser till att hennes nya roll passar in i hennes livsstil. D) Personal – sker när kvinnan 

börjar identifiera sig själv med att vara mamma, hon integrerar det att vara mamma i sin 

egen personlighet. Hon känner harmoni, självsäkerhet och litar på att hon är kompetent i sin 

roll som mamma. (Alligood, 2010). 

Mercer lade sedan till dess parallella stadier; ”commitment and preparation” – under 

graviditeten, ”Acquaintance, practice, and physical restoration” – de första två veckorna, 

”Approaching normalization” – från andra veckan framtill fyra månader, ”integration of 

maternal identity” – ungefär 4 månader. De nya stadierna var med samstämmiga med hur 

mammor beskrev händelseförloppet med egna ord. Alla dessa stadier sker överlappande, vid 

olika tidpunkter för olika kvinnor och påverkas av många yttre faktorer. Förutom de faktorer 

som hittas i mikro-, meso-, och makrosystemen påverkar också barnet mammans anknytning 

och hur snabbt hon identifierar sig som en mamma. Barnets temperament, hälsa, förmåga att 

ge respons och förmåga att visa vad det vill, utseende och generella karaktärsdrag är sådant 

som från babyns sida påverkar mammans skapande av en ny identitet. (Alligood, 2010). 
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5.2 Ansa, leka, lära 

Ansning beskrivs som en kravlös och konkret kärlekshandling. Ansningen anses vara den 

mest grundläggande formen av vårdandet. Att ansa innebär att bli accepterad så som man är 

som människa och att hen inte blir älskad på grund av sina handlingar utan för den hen är. 

De som ansar hjälper andra att klara sig själv, hjälpen kan vara till exempel beröring; att ge 

en kram eller hålla en hand. Värme, närhet och ömhet är det som kännetecknar ansningen. 

(Eriksson, Hälsans idé, 1990; Eriksson, Vårdandets idé, 2000). 

Syftet med ansning är att uppnå kroppslig välbehag, fulländad tillfredsställelse, njutning, 

dessa kan i sin tur vara en källa för tillväxt och utveckling. Att ansa innebär att innerligt bry 

sig om den andra, vilken ibland kan kräva att man vågar gå utanför sig själv och det färdigt 

formulerade. Eriksson påpekar att man både inom naturligt umgänge och vården borde vara 

mindre rädd för att göra bort sig och i stället visa mera spontanitet, värme och kärlek. Genom 

att ansa uppmuntrar man en människa till att själv vara aktiv men då hens egna resurser tar 

slut griper ansaren in, samtidigt bekräftas hennes existens, identidet och individualitet. 

(Eriksson, Vårdandets idé, 2000, ss. 24-26). 

Leken i Erikssons vårdteori syftar på att öva, prova och att vidga gränser, genom leken 

konkretiseras också tro, hopp och kärlek. Att kunna leka är ett tecken på hälsa. Det är genom 

leken en människa kan finna ro, uppmuntran och stöd, uttrycka glädje och smärta, genom 

leken kommer människans innersta längtan fram. Eriksson beskriver leken som en paradox 

där man finner övning, prövning, lust, skapande och allvar (Eriksson, Vårdandets idé, 2000, 

s. 26; Eriksson, Hälsans idé, 1990). 

Lekande är ett naturligt beteende och är därför viktig inom vården. Ofta kopplar man ihop 

lek med barns utveckling och barnaår medan leken hos vuxna och inom vården sällan lyfts 

upp, enligt Eriksson kunde det främja vårdandet genom att lyfta fram lekandet mera. Leken 

kan till exempel vara till hjälp då man genom leken och assimilation kan anpassa 

inkommande information så att den motsvarar de egna kraven. Genom lek kan man uttrycka 

lust och glädje samt vara ett yttryck för fritt skapande. Leken kan också vara ett verktyg för 

att lösa problem och bemöta upplevelser i verkligheten. Övningsleken syftar till att 

människan får möjlighet att förändra, utveckla och finslipa olika aktiviteter och handlingar. 

Leken blir på så sätt ett uttryck för försök och misstag på ett tryggt sätt. Lekande innebär att 

man kan bolla mellan två verkligheter; den inre och den yttre och överföra nya element i den 

egna inre världen. (Eriksson, Vårdandets idé, 2000, ss. 26-29). 
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Då leken används inom vården bygger den på paradoxa situationer, det är då också alltid 

vårdaren som har kontrollen över leken. Men för att leken ska lyckas bör det finnas en känsla 

av tillit och förtroende för omvärlden. Genom att leken uppnå nya handlingsmönster gör det 

att identiteten bekräftas och en känsla av att ha lyckats infinner sig. (Eriksson, Vårdandets 

idé, 2000, ss. 26-30).  

Genom att lära kan människan på ett medvetet sätt få ny kunskap för att hitta nya vägar och 

möjligheter för att uppnå en högre grad av hälsa. Det är genom lärandet människan ständigt 

förändras och utvecklas, därför hör lärandet till livets grunddimensioner. Lärandet kan ske 

på olika nivåer med olika grad av intensitet beroende på vad syftet med lärandet är. Lärandet 

hör nära samman med leken och lärandet i vården borde med fördel innefatta leken. Lärandet 

ska ge glädje och ses som en resa från en lägre nivå till en högre. (Eriksson, Hälsans idé, 

1990; Eriksson, Vårdandets idé, 2000). 

Målet för lärandet är självförverkligande och utvecklande som är en fortgående process 

mellan omgivningen och individen. Inlärningen är som mest gynnsam då den är trygg och 

naturlig samt för med sig glädje. Genom lärande mognar människan och kommer till den 

naturliga insikten att vårda sina medmänniskor. Eriksson menar att vårdaren bör ha en insikt 

i vårdandet och förstå betydelsen av lärandet. Vårdaren bör också kunna hjälpa patienten till 

att uttrycka sig och samtidigt bli mera självständig. (Eriksson, Vårdandets idé, 2000, ss. 30-

32).  

6 Syfte och frågeställning 

Syftet med examensarbetet är att undersöka förstföderskors upplevelse av amning. Vi vill få 

en djupare förståelse för vad förstföderskorna har upplevt som positivt respektive negativt 

med amningen. Detta för att vi senare i vårt arbete som hälsovårdare ska kunna förbereda 

mamman med gynnsam kunskap om amning. 

Frågeställning:  

1. Hur upplever förstföderskor amningen? 

7 Metod 

Studien är en kvalitativ undersökning som utfördes med hjälp av semistrukturerade 

intervjuer och som dataanalys användes kvalitativ innehållsanalys. En kvalitativ 
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datainsamlingsmetod valdes för att syftet med arbetet är att ta reda på förstföderskornas 

upplevelse om amning. För att bäst få svar på frågeställningarna skapades en intervjuguide 

samtidigt som utrymme lämnades öppet för samtal och diskussion med informanterna.  

7.1 Kvalitativ forskningsmetod 

Om man i en undersökning vill lyfta fram upplevelser, tankar, interaktioner och känslor 

använder man sig av en kvalitativ metod i arbetet. Den kvalitativa metoden kommer 

ursprungligen från den holistiska traditionen och avser att studera personens upplevda 

erfarenheter av ett fenomen (Henricson, 2017, s. 111). I den kvalitativa data finns inget rätt 

eller fel, den går inte att mäta och det finns ingen absolut sanning. I stället undersöker man 

fenomen i sin naturliga miljö, undersökningen formas således av det sammanhang den utförs 

i tillsammans med informanten och forskare. Data samlas alltså inte in som siffror utan 

genom interjuver och diskussion. Det är informantens ord och beskrivningar som senare 

kommer att bli materialet för analysen. Genom att använda en kvalitativ metod som intervju, 

observation, fallstudie eller insamling av skrivna dokument eller texter försöker forskaren 

bilda sej en uppfattning om helheten av en viss situation för att få en så fullständig bild som 

möjligt. Vid en intervjustudie ses forskaren som en medskapare av insamlade data, resultaten 

kan därmed inte ses som oberoende av forskaren. Forskaren bör sträva efter att vara flexibel 

och följsam under intervjusituationen, mot såväl deltagare som eventuella oförutsedda 

situationer (Henricson, 2017, s. 115). Dataanalysen av kvalitativa data kan starta redan efter 

första intervjun så länge forskaren har det i färskt minne eller till sist då all data är insamlat. 

Innan data analyseras transkriberas den. (Henricson, 2017).  

7.2 Urval 

För att ta reda på förstföderskors upplevelse av amning tillfrågades fem mammor som fått 

barn under de två senaste åren. Syftet är att mammorna ska få berätta om sin egen upplevelse 

av amningen. Mammorna har fött och gått på rådgivning på olika orter i svensk-Finland 

vilket sågs som en positiv sak för undersökningen. En inbjudan till intervjun skickades ut 

per telefon och senare fick mammorna ett dokument kallat Inbjudan till deltagande i 

undersökning (bilaga 1) utskickat på mejl var de fick information om undersökningens syfte, 

informationshantering och frivilligheten att delta. Vi kom sedan överens med mammorna 

var och hur intervjun skulle äga rum.  
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7.3 Datainsamling 

För att samla in data till undersökningen användes semistrukturerade intervjuer. Efter att 

informanterna hade gett sitt skriftliga samtycke intervjuades de alla vid skilda tillfällen. 

Målet var att examensarbetets båda författare skulle medverka vid alla intervjuer samt att 

det skulle bli åsidosatt tillräckligt med tid för att intervjuerna skulle kunna bli så pass 

tillförlitliga som möjligt. Utgångspunkten var att intervjuerna skulle göras i informanternas 

hem, tanken var att deltagarna i sin egen hemmamiljö skulle vara avslappnade och våga prata 

och berätta fritt.  

7.3.1 Intervjuguide 

En intervjuguide (se bilaga 2) eller en semistrukturerad intervju innebär att frågorna är 

strukturerade på ett visst sätt. Frågorna är öppna och inte tvungna till att vara i en viss 

ordning. Frågorna ska endast fungera som stöd och får inte styra samtalet för mycket, det 

vill säga att frågorna inte får vara för detaljerade. Intervjuaren måste vara väl införstådd med 

sina frågor för att inte låta sig styras av dem för mycket. Atmosfären där intervjun äger rum 

är också viktigt för att intervjun ska kunna få det djup som behövs för att få fast upplevelsen. 

En kvalitativ intervju med öppna frågor strävar efter att få reda på en persons upplevelser, 

känslor, åsikter, erfarenheter och kunskap. (Henricson, 2017). 

Intervjuguiden utarbetades för att svara på examenarbetets frågeställning. Guiden innehöll 

15 frågor med evemtuella följdfrågor. De intervjuade hade inte fått se frågorna på förhand. 

Intervjuguiden finns som bilaga.  

7.3.2 Informerat samtycke 

Alla informanter fick både skriftlig och muntlig relevant information för att kunna ge sitt 

samtycke till att delta. Informanterna fick information om varför vi gör examensarbetet det 

vill säga för att få en förståelse om förstföderskor upplevelse av amning, Hur 

undersökningen skulle utföras, genom semistrukturerade intervjuer som skulle spelas in och 

sedan transkriberas och analyseras. Vi delgav att detta är ett examensarbete som görs inom 

ramen för utbildningen av hälsovårdare på Yrkeshögskolan Novia. För att informanterna 

skulle kunna uttrycka sitt skriftliga samtycke delades en inbjudan till deltagande i 

undersökning ut. De som sedan samtyckte till att delta fick information om att de när som 

helst kunde avbryta sitt deltagande, trots tidigare samtycke. Alla tillfrågade informanter 
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valde att delta. Informanterna informerades om att i fall de skulle välja att avsluta sitt 

deltagande skulle allt material de försett oss med raderas. Deltagarna försäkrades om att det 

endast är undersökningens författare som vet vem deltagarna var och att allt material vi 

tillhandahöll skulle hanteras med försiktighet, under arbetets gång var materialet 

lösenordskyddat för att sedan förstöras. 

7.4 Dataanalys 

De gjorda intervjuerna kommer transkriberas för att kunna analyseras. När man transkriberar 

omvandlar man de inspelade intervjuerna till skriven text, det informanterna har sagt under 

intervjuerna skrivs alltså ner. Att materialet omvandlas till skriven text möjliggör en analys. 

Materialet kommer att skrivas ner ordagrant för att göras så tydligt som möjligt. Materialet 

kommer sedan att analyseras med kvalitativ innehållsanalys. Kvalitativ innehållsanalys 

betyder att man fokuserar på tolkningen av texter, därför är det en vanlig analysmetod inom 

vårdvetenskap, beteendevetenskap och humanvetenskap. Genom att använda ett induktivt 

analyssätt, vilket innebär att man utgår från innehållet i texterna, kan mångtydigheten både 

i texten och i det mänskliga handlandet belysas. Då en forskare vill göra en vetenskaplig 

analys på ett insamlat material i textform som återger tal, i detta fall interjuver, är 

innehållsanalys ett bra verktyg att använda. Innehållsanalysen kan sättas ini ett teoretiskt 

sammanhang och då illustrera dess vetenskapliga idé, i detta fall betyder det att den knyts 

till en vårdteori. Då man använder sej av innehållsanalys vill man identifiera specifika drag 

i materialet för att skapa olika innehållskategorier som finns i texten. Innehållsanalysens 

olika delar består av analysenhet, meningsenhet, kod, subkategori, kategori och tema. 

Genom innehållsanalysen ser man frekvensen av ord och begrepp och kan kategorisera 

materialet och komma fram till ett resultat. (Eriksson, Broar, 1991; Henricson, 2017, s. 299; 

Höglund-Nielsen, 2008).  

8 Etiska överväganden 

Amning är ett intimt ämne, för en del mammor är det positivt förknippat och det är lätt för 

dem att prata om det. För andra kan det vara starkt kopplat med negativa känslor, kanske har 

amningen inte fungerat som de ville, kanske vill de inte amma alls. Det händer sig att 

mammor känner skam och ett behov att förklara och försvara sig om de inte ammar, de kan 

rent av känna sig som sämre mammor eftersom de inte ammar. Det här bör tas i beaktande 

när man skriver och pratar om amning. Balansgången mellan att framhålla amning som det 
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optimala alternativet och att inte skuldbelägga icke-ammande mammor är svår. Evidensen 

som talar för amning kan inte utesluta empatin för mammor som agerar annorlunda (Nihlén-

Fahlquist & Roeser, 2011). Man kan också tala för att det är en etisk och moralisk handling 

i sig att tala för amning. Eftersom amning gynnar barnets och moderns hälsa skulle det vara 

oetiskt att denna information inte skulle nå alla mammor på ett begripligt sätt. Samtidigt blir 

det en oetisk handling om empatin saknas och man inte tar hänsyn till de orsaker och 

bakomliggande faktorer som påverkar mammans beslut om att amma eller inte amma, utan 

bara fortsätter att framhålla amning som det optimala trots kontraindikationer. (Nihlén-

Fahlquist & Roeser, 2011). 

Vi valde att intervjua kvinnor som har velat amma sina barn, men det hindrar ju inte 

eventuella negativa känslor och associationer. Trots en vilja och motivation till att amma 

kan tvetydiga känslor uppstå, därför ser vi det som viktigt att iaktta försiktighet i 

formuleringen av frågeställningar. Också i själva intervjusituationen bör vi prata om ämnet 

på ett försiktigt sätt så att inte våra förutfattade meningar blir för uppenbara. Vi vill också 

vara öppna för att alla deras upplevelser ska få komma fram i arbetet, inte bara de positiva. 

Allt deltagande i arbetet var frivilligt och det var möjligt för de intervjuade att avbryta 

deltagandet närsomhelst.  

9 Studiens praktiska genomförande 

För att få reda på förstföderskors upplevelse av amning valdes informanter från författarnas 

bekantskapskrets som har fått sitt första barn inom de två senaste åren. Barnen är födda 

mellan april 2017 och augusti 2018. Mammorna som tillfrågades är nu bosatta i svensk-

Österbotten men flera av dem har fött i och/eller fått rådgivning i andra delar av landet, som 

Åbo och Helsingfors. Resten av de intervjuade har fött och fått rådgivning i Vasa och 

Karleby. De intervjuade var alla mellan 24 och 25 år när intervjuerna utfördes och alla är 

gifta. De intervjuade mammorna har alla helammat, mellan fyra och sex månader och flera 

av dem delammade ännu när intervjuerna utfördes, de som redan hade slutat amma hade 

slutat vid nio månader respektive ett år. Alla av de intervjuade mammorna hade i något skede 

pumpat och gett bröstmjölk med flaska. Flera av dem hade också vid ett fåtal tillfällen gett 

modersmjölksersättning. Tre av mammorna var studerande medan de två andra arbetade, en 

av de intervjuade arbetar inom vården. 
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För att samla in data till undersökningen användes semistrukturerade intervjuer och en 

intervjuguide med riktgivande frågor användes som stöd under intervjuerna. Efter att 

informanterna har gett sitt skriftliga samtycke intervjuades de alla vid skilda tillfällen. 

Examensarbetets båda författare medverkade vid alla intervjuer. För att intervjuerna ska 

kunna bli så pass tillförlitliga som möjligt hade det åsidosatts tillräckligt med tid, 

intervjuerna har tagit mellan 34 och 56 minuter. Intervjuerna har huvudsakligen gjorts i 

informanternas hem, för att deltagarna ska känna sig avslappnade i sin egen hemmamiljö 

och vågar prata och berätta fritt. Två av intervjuerna har dock gjorts i författarnas respektive 

hem, detta endast för att underlätta det praktiska arrangemanget. Tre av de intervjuade 

mammorna hade sina barn med sig vid intervjun. 

Intervjuguiden användes relativt strukturerat och i regel ställdes frågorna i den ordningsföljd 

de var skrivna. I vissa fall ändras frågornas ordning, ifall informanten berättar mycket fritt 

om sin upplevelse. Oavsett ordningsföljden ställdes alla frågor åt alla informanter.  

Efter att alla intervjuer blivit genomförda transkriberades de ordagrant. Efter 

transkriberingen läste författarna igenom de transkriberade intervjuerna flera gånger var för 

sig. Under sista genomläsningen streckade författarna under meningsenheter som kunde 

anses intressanta. Samtidigt skrev var och en in förslag på kodord i marginalen vid de 

understreckade meningsenheterna. Efter att dessa arbetsmoment utförts individuellt 

övergick författarna till att analysera gemensamt. Därefter diskuterades och jämfördes de 

förslagna kodorden, de gemensamt framtagna koderna samlades i en tabell. De 

meningsenheter som båda författarna genom en gemensam diskussion kom fram till att var 

viktiga för analysen sattes in i tabellen under rätt kod. Efter att alla meningsenheter satts in 

i tabellen togs några koder bort som ansågs överflödiga. Efteråt klipptes koderna ut, vilket 

gav en god överblick över materialet och möjliggjorde formandet av kategorier och 

subkategorier. Efter att kategorierna och subkategorierna fastställts skapades en ny tabell där 

meningsenheter, koder, subkategorier och kategorier sattes in för att möjliggöra en god 

överblick av materialet. Slutligen konstaterades att allt material kunde täckas in av ett tema. 

Under processens gång konsulterades handledande lärare vid flera tillfällen, både via mejl 

och fysiska möten. 

10 Resultat 

I detta kapitel kommer resultatet presenteras, resultatet är sammanställt i tabellen nedan, 

tabellen utformades för att ge en god överblick av resultatet. (se figur 1) Genom 
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innehållsanalysen med ett induktivt synsätt har de fem intervjuerna bearbetats. Analysen 

resulterade i ett övergripande tema, upplevelser av och kring amning. Under temat beskrivs 

fem kategorier positiva upplevelser, negativa upplevelser, tvetydiga upplevelser, mammans 

egen påverkan och relationer som påverkar. Därtill finns fjorton subkategorier under de fem 

kategorierna. 

Figur 1. Översikt av innehållsanalysen. 

10.1 Positiva upplevelser 

Trots att de positiva upplevelserna inte har fått lika mycket utrymme som de negativa under 

intervjuerna har alla informanters slutsats varit att amningen varit en positiv upplevelse på 

det stora hela. Flera av mammorna har också uttryckt en tacksamhet över amningen har 

fungerat och att de kunnat helammat så länge de önskat. Alla informanter poängterat vikten 

av ett fungerande stödnätverk för att underlätta amningen. Mammorna har också framhållit 

det stora stöd och den hjälp de upplevt sig få av sina män. Också vårdens insats har i de 

flesta fall upplevts som hjälpande och stödjande och som något som främjat amningen. 

Positiva känslor i anknytning till amningen 

Tema Kategori Subkategori 
 
 
 
 
 
 
 
Upplevelser av och 
kring amningen 

Positiva upplevelser Positiva känslor i anknytning 
till amningen 
Stöd och hjälp som främjar 
amningen  

Negativa upplevelser 
 
 

Negativa känslor i anknytning 
till amning 
Ovisshet som nybliven mamma  
Problem  
Smärta orsakat av amningen 

Tvetydiga upplevelser 
 

Tvetydiga känslor i anknytning 
till amningen 
Chockerande upplevelser och 
överraskningar gällande 
amningen 

Förstföderskans egen 
påverkan 
 

Innan amningen börjat 
Efter amningen börjat 
Mammans tankar om amning i 
framtiden 

Relationer som påverkat 
amningen 
 

Parrelationens roll 
Professionellas roll 
Omgivningens roll 
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I intervjuerna har mammorna beskrivit sin tacksamhet över att amningen fungerat och över 

att de inte gav upp när det var som mest kämpigt. De beskriver amningen som någonting fint 

som man växer in i med tiden. De berättar att då de väl kommit över den första jobbiga tiden 

har amningen fungerat bra och de har upplevt det som smidigt, bland annat att man alltid har 

med sig maten. Mammorna säger också att när amningen fungerade blev det till en mysig 

stund mellan mamman och babyn. Mammorna som intervjuades är nöjda med sin 

amningsupplevelse.  

“Men jag är jätteglad att det har som fungerat hittills och att jag har kunnat helamma.” 
 
“För nog har det varit många gånger jag skulle ha viljat sluta också, och nu när jag 
tänker tillbaka på det så, så är jag ju glad att jag inte gav upp då...” 
 
“Amning är väldigt positivt och det är ju naturligt och så där. Och någonting som man 
växer in i med tiden. Som är väldigt fint också fast det är kämpigt.” 
 
Mammorna beskriver en glädje över att amningen fungerat och att de orkat kämpa sig genom 

de jobbigare stunderna. Mammorna har en ödmjukhet inför amningen, fastän det fungerar 

idag betyder inte att det funkar imorgon, erfarenheten av att amma har fått dem att se på det 

hela som en process i ständig utveckling. 

 

“Sedan njöt jag faktiskt och jag tyckte det var en mysig stund man hade.” 
 
“Jag tycker nog att jag har haft en jättepositiv upplevelse faktiskt.” 
 
Flera av mammorna beskriver att de njöt av amningen, medan några i efterhand önskar att 
de skulle ha njutit mera av det och tagit vara på det. 
 

Stöd och hjälp som främjar amningen 

Partnerns stöd och hjälp lyfts fram av mammorna som någonting väldigt viktigt och i vissa 

fall avgörande för att amningen ska fungera och fortgå. Dels partnerns uppmuntran till att 

amma men och dels det att partnern tog ansvar för andra uppgifter t.ex. matlagning och 

blöjbyten. Det upplevdes också som viktigt att partnern är accepterande gällande amningen. 

Alla de intervjuade mammorna upplevde att deras partner påverkade amningen positivt. 

“Han visste säkert mer om amning än jag eftersom han är sjukskötare. Han var nog 
jättestöttande, han såg till att jag hade tillräckligt med kuddar och han visade också hur 
jag kunde hålla i henne och så, jo, han var nog bara jättestöttande. Man behöver nog ha 
en stöttande partner, för det tar all tid i början.” 
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“Han gjorde gärna allt annat just då, som blöjbyten och såg till att vi fick mat i oss.” 
 
Alla mammor har upplevt att deras partner stöttat dem i amningen, däremot framkommer att 

de har haft väldigt olika tillvägagångssätt. En del pappor har varit mera aktiva och väldigt 

praktiska i sin hjälp medan andra har stöttat genom ord och haft en mera passiv roll. 

Mammornas behov av stöd har varierat relativt mycket men oavsett av vilket stöd de behövt 

har de alla betonat vikten av att ha en stöttande partner.  

 
“Men vi ammade nog tillsammans, jag och min man. Att jag kunde inte ha gjort det själv 
för det tog så sjukt och han måste komma med henne och så skulle jag knipa i honom och 
vet ni, att det skulle inte ha gått om han inte skulle ha varit med, eller nåja, nog klarar man 
allt men det var nog bra att vara två.” 
 
“Och pappan har nu som, han har nog bara som varit med egentligen, att som ganska 
sådär, han har inte haft jättestarka åsikter om någonting, att så där han skulle ha varit 
okej om jag skulle ha slutat med det samma och han skulle säkert vara okej med ifall jag 
ännu skulle amma.” 
 
Stödet och den uppmuntran och hjälp mammorna fick från mödra- och barnrådgivningen 

upplevdes som gynnande för amningen. Mammorna upplevde att rådgivningen och 

personalen fanns tillgängliga för dem och hade god kunskap gällande amningen. I vissa fall 

upplevde mammorna att de behövde fråga för att få den hjälp de behövde men det upplevdes 

inte i sig som något negativt.   
 
“På barnrådgivningen har vi nog prata mycket om amning, hur det funkar och så... Jag 
har nog varit jättenöjd med barnrådgivningen och det har märkts att de har brytt sig i hela 
familjen, att det har inte bara varit babyn, att allt hur vi har mått också, så det har varit 
jättebra.” 
 
“Vasa har såndär baby friendly certifikat, så det är nog jättemycket med amningen, alltså 
amningsstöd och amningsuppmuntran och sån där. Nog tror jag att det har gjort på något 
sätt att jag, nämen att jag på något sätt hade en inställning att amning nog är en bra 
grej.” 
 
Det att personalen tog hela familjens välmående i beaktande var viktigt för flera mammor. 

Också det att man blev tagen på allvar med sina problem och funderingar och att man blev 

lyssnad på var viktigt för mammorna. Med de mammor som fått rådgivning i Vasa har vi 

diskuterat baby friendly certifieringen, någon har upplevt det som positivt och 

amningsfrämjande, medan andra beskrev att fokuset på amning nästan blev för stort, t.ex. att 

personalen uppmanade till att frysa ner bröstmjölk fastän mamman hade mer än tillräckligt 

med mjölk. 
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“Att hon tog det seriöst […] inte gav hon kanske några konkreta tips men hon tog det 
allvarligt i alla fall och det tycker jag var skönt.” 
 
“De hjälpte inte om man inte frågade men om man frågade fick man helt okej hjälp.” 
 
Också omgivningen har spelat roll i mammornas amningsupplevelse. Till begreppet 

omgivningen räknas här familjen, svärfamiljen, släkt, vänner, media och samhället i stort. 

Mammorna har vittnat om att vänskapsrelationer har påverkat dem positivt, framför allt de 

vänner som befunnit sig i samma livssituation har betytt mycket, eftersom de har kunnat 

känna en samhörighet med dem kring amningen. Inte bara aktiva handlingar och 

uppmuntrande ord har nämnts som stödjande faktorer, utan redan en frånvaro av 

påtryckningar och en tyst acceptans har upplevts som positiv. Särskilt en av informanterna 

lyfte fram det stora stöd och den motivation hon hittat i amningsgrupper på sociala medier. 

 

“Jag tycker att det har varit en positiv sak att vi har varit flera vänner som ammat samtidigt, 
det har funnits förståelse oss emellan.” 
 
“Jag är med i en sådan där grupp på Facebook som heter Imetyksen tuki, och där har jag 
läst mycket.” 
 
En positiv inställning hos familjen upplevdes som en stödjande faktor, däremot kunde 

föderskans egen mammas inställning påverka ifall hon hade haft en negativ 

amningsupplevelse. Fastän mamman ville väl, kunde hennes inställning och berättelser om 

hennes egna erfarenheter upplevas negativt. 

 
“Familjen och alltså den närmaste kretsen så har påverkat mig som väldigt positivt bara att 
det har inte varit som några påtryckningar eller något sådant.” 
 
“Det har nog påverkat att min egen mamma inte har haft så positiv erfarenhet av 
amningen... så hon hade kanske mera en sådan inställning att “nämen du måste inte om det 
bara blir jobbigt”.” 
 

10.2 Negativa upplevelser 

Trots att mammorna på det stora hela säger sig ha upplevt amningen som något positivt 

beskriver de också negativa upplevelser. De negativa upplevelserna har främst varit under 

den första tiden och i kortare perioder. Det har mest handlat om att de har upplevt sig vara 

osäkra och otrygga i den nya situationen samt att amningen inte har fungerat så smidigt som 

förväntat. Samtidigt beskriver de hur de upplevt negativa känslor som skam eller bundenhet, 
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något som de inte nödvändigtvis varit beredda på och som i sin tur leder till en mer negativ 

upplevelse generellt. 

 
Negativa känslor i anknytning till amning 

En känsla av att ständigt vara bunden till babyn och att hela tiden behöva finnas tillgänglig 

beskriver mammorna som en tung känsla. Det är främst det första tiden då pappan inte alls 

kunnat ansvara för matningen som mammorna upplever att ansvaret till största del faller på 

dem. Känslan av bundenhet har flera gånger gett mammorna tankar om att avsluta amningen 

för att mera kunna dela på ansvaret och uppleva en större frihet. Mammorna beskrev också 

att det var betungande att planera matningen ifall de skulle vara borta från babyn. Speciellt 

nattetid och under perioder med mindre sömn har tankar om att avsluta amningen varit 

närmare till hands, det var också under de stunderna det blev mest påtagligt att ansvaret för 

matningen låg på dem. 

“Att det har nog många gånger varit sådär kämpigt “att ne nu slutar jag att amma”. Och 
just när det är som, när man är trött och det känns som att det krävs att man hela tiden är 
tillgänglig och så där. Att man kan inte lämna babyn på det sättet över åt pappan hur som 
helst heller för man måste som vara där.” 
 
“Nog känns det ibland som att man är lite fast, lite fängslad, att om man ska fara nånstans 
så kräver det att man planerar att nu har hon ammat, nu kan vi, nu kan jag vara borta såhär 
många timmar.” 
 
Negativa känslor har också uppstått när mammorna upplever att de har fått motstridiga råd 

gällande amningen som inte har stämt överens med deras upplevelse. Speciellt under BB-

tiden och hur barnmorskorna svarat på deras frågar angående amningsrelaterad smärta har 

lett till förvirring. Mammorna beskriver att de kände en osäkerhet över om allt är som det 

ska när det gjorde så ont under en längre tid än vad barnmorskorna sa att det borde 

(barnmorskorna sa att smärtan ska avta inom tio sekunder) Också kommentarer av icke-

professionella gällande amningen har i vissa fall kunnat leda till förvirring och/eller en 

känsla av skam för sitt sätt att amma, eller på ett annat sätt sårat mamman. 

“Det där tycker jag som är så konstigt, och det värsta med hela grejen att det gör ju ont för 
de flesta i början men att de då på BB ändå säger att det inte ska ta sjukt. Då måste man ju 
säga att det kommer att ta jättesjukt till först men det blir nog bättre.” 
 
“T.ex. när barnet hade problem med magen fick man många olika råd från olika håll om 
vad man borde undvika, så till sist viste man inte om man vågar äta något alls.” 
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“Sedan då hon blev lite äldre, då hon var över ett halvår sådär, så då började svärmor mitt 
i allt fråga att “ammar du ännu” och så där. Då kändes det som så där att när jag ännu 
ammade då hon var ett år, tå skämdes jag nästan lite för att säga att jag ammar ännu.” 
 
Ovisshet som nybliven mamma 

Den nya situationen orsakade känslor av både otrygghet och osäkerhet. De upplevelser som 

mammorna beskrivit som otrygga och osäkra syftar främst till efter hemkomsten från BB 

och den närmaste tiden efter det. Mammorna har beskrivit det som en känsla av att vara skör, 

de nämner en osäkerhet när det kommer till att fatta egna beslut i början och att sedan våga 

lita på sina beslut. Ibland har mammorna upplevt sig väldigt ensamma i sin situation, 

eftersom inte heller pappan varken kan relatera till eller ta över amningen. Också här kunde 

nätterna upplevas som de jobbigaste stunderna, eftersom ensamheten och osäkerheten då 

blev som mest påtaglig. 

“Allt var nytt och det var jobbigt att vara ensam vaken på natten pappan sov och jag ides 
inte väcka honom, att det var som lite ångestfyllt, att det var som bara jobbigt, jag tyckte 
som inte alls om att fara och sova för jag visste som att, nu måste jag vakna och vara ensam 
och det är mörkt och ja, och då tog det kanske ännu sjukt ibland...” 
 
“Man är ändå lika skör som ny förälder, att fast man har en kunskap så är man som 
jätteosäker och sådär.” 
 
Mammorna beskriver att de ibland känt sig osäkra på om de har tillräckligt med bröstmjölk, 

denna oro har bland annat dämpats genom att de på rådgivningen fått bekräftelse om att 

babyn växt tillräckligt mycket. Men det är inte bara angående bröstmjölken mammorna känt 

sig osäkra, utan de berättar om att osäkerheten har genomsyrat störta delen av den första 

tiden, i regel den första månaden. 

 
“Att det är kanske nu mera då hon blir större som man ha börjat fundera att ja, visst får hon 
tillräckligt och visst klarar hon sig när hon växer mera och sådär.” 
 
“För när man gjorde det första gången så man visste ju inte själv hur det skulle vara eller 
vad man kunde förvänta sig.” 
 
Mammorna beskriver att när man får babyn förändras vardagen, ibland på ett sådant sätt de 

inte varit förberedda på. De beskriver också att allt nytt inte varit möjligt att förbereda sig 

på, utan att man måste lära sig efterhand. 

 
 
Problem 
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Mammorna beskriver flera olika situationer då de upplevt fysiska problem som har försvårat 

amningen, dels problem hos dem själv och dels problem med ursprung hos babyn. 

Problemen som informanterna beskriver är såriga bröstvårtor, läckande bröst, skrikande 

barn, problem med suggreppet och täta uppkastningar hos babyn. Alla problem som 

mammorna berättar om har varit bundna till en viss tidsperiod, i regel den första månaden, 

medan andra, såsom skrikande barn vid bröstet, ofta har blivit ett problem när barnet blivit 

lite äldre. Problemen mammorna upplevt har påverkat amningen negativt under en tid, men 

varit övergående, flera av mammorna har också sökt hjälp via rådgivningen, vissa av 

mammorna har också sökt information via internet eller via bekanta. 

“Jag fick sår, jag fick jättesåriga bröstvårtor.” 
 
Alla informanter berättar att de vid något tillfälle har haft mer eller mindre såriga bröstvårtor. 

 
“Det är inte så jätteroligt att läcka mjölk och aldrig riktigt veta, ha med extra tröjor för att 
man läcker, eller så sprutar det ur andra bröstet när man ammar. Sådana saker tycker jag 
är lite obekvämt med att ha jättemycket bröstmjölk.” 
 
Vissa av problemen beskriver mammorna upplevdes mera som sociala problem, till exempel 

att läcka mycket bröstmjölk eller att barnet kastade upp mycket efter amningen. 

 

“De kan ha värsta utbrotten och “hata bröst”.” 
 
De mammor som har lite äldre barn berättar att de upplevt perioder då barnet inte varit så 

intresserad av amning, särskilt mindre vanliga problem har en del mammor kunnat hitta stöd 

och hjälp för i amningsgrupper på sociala medier. Till exempel berättar en mamma om hur 

hon via amningsgrupper lärt sig om de olika utvecklingsfaserna babyn går igenom och hur 

det påverkar amningen, det vill säga att hon inte fått det berättat för sig via rådgivningen, 

trots att man kan anta att det skulle ha varit relevant information att få från rådgivningen. 

 
“Ja, alltså i början hade hon svårt att få grepp, o då blev det som att hon sög fel på något 
sätt, att bröstvårtan blev som ett läppstift som de säger, och det tog jättesjukt.” 
 
“På natten måste jag pumpa lite först för att babyn skulle kunna äta, annars så var det som 
för fullt så att hon inte kunde äta.” 
 
En stor del av informanterna beskriver att de haft problem med att babyn ska få rätt grepp. 

Som med flera andra problem tycks också detta ha varit som mest besvärande nattetid. De 

mammor som upplevt problem med babyn grepp säger att de har fått bra hjälp med att lösa 

problemet från professionella.  
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Smärta orsakat av amning 

Det problem som mammorna framhållit mest är smärta i brösten. Alla av mammorna berättar 

att det tog sjukt i början och för vissa höll det i sig en längre tid. Gemensamt för 

informanternas upplevelse av smärta är att de alla blev förvånade av hur sjukt det tog, oavsett 

om de var förberedda på att det skulle ta ont eller inte. Smärtan som de upplevde gjorde hela 

amningsupplevelsen jobbigare. De mammor som ändå lyckats förbereda sig på att amningen 

skulle göra ont i början upplevde inte smärtan lika stark och jobbig och kunde se det som 

något tillfälligt och övergående. 

“Förstås att det tog sjukt i början, men jag var på ett vis förberedd på det, så det var inte 
superjobbigt, jag visste som att det skulle lätta.” 

Smärtan blev så kraftig för vissa mammor att det nästan väckte en rädsla för att amma, de 

berättar att de var rädda att knipa barnet eller att de fick en impuls att dra bort barnet från 

bröstet på grund av smärtan. 

“Att det kändes som att då man skulle amma var det ju bara som att man ville riva bort 
henne för det tog så sjukt, det var som en impuls sådär.” 
 
“Jag måste knipa i pappan för jag var så rädd att knipa i henne, för det var ju henne jag 
höll i, för det tog så ont att jag måste bara göra någonting, jag kunde inte bara som sitta 
still.” 
 
“Och det tog sjukt, alltså det tog jättesjukt, jag hade inte trott, fast folk säger och man vet 
att jo, det tar sjukt först före bröstvårtorna vänjer sig och allt det där. Men det tog verkligen 
jättesjukt, riktigt som att man bara ville som nästan skrika och var så där “att nej nu måste 
jag amma på nytt.”” 
 
Trots att alla informanter hade hört från andra att amning gör ont i början hade ingen av dem 

kunnat föreställa sig att smärtan skulle vara så kraftig som de upplevde den sedan. 

“Det tog nog jätte, jättesjukt i början alltså, på BB som de där första dagarna inte kanske 
första dygnet, men andra, tredje dygnet då hon ammade, så det tog som otroligt sjukt, att 
jag bara så grät, eller tårarna bara rann och jag försökte som kontrollera det, men det tog 
bara jättesjukt när hon ammade.” 
 
“Då man visste att man måste amma så ofta och det gör jätteont och det är enda sättet hon 
får mat och alltså hon måste ju som överleva och som att veta då nemen, det kom nog till en 
sådan punkt då jag blev som rädd att hon skulle vakna för då visste jag att då måste jag 
amma och det tar som så sjukt... usch, det är hemskt då jag tänker på det.” 
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Mammorna såg trots det som sin skyldighet att uthärda smärtan eftersom de ville amma och 

det var det enda sättet barnet fick i sig mat. Mammorna upplevde under den här tiden att 

pappans stöd var av största vikt, vissa säger till och med att utan det stöd de fick av partnern 

skulle de troligen inte ha fortsatt amningen. Smärtan är det som många informanter har 

upplevt som det största problemet och det som gett upphov till mest negativa känslor och 

tankar gällande amningen.  

10.3 Tvetydiga upplevelser 

Alla mammor som intervjuades beskrev sin amningsupplevelse som en varierande 

upplevelse med både positiva och negativa inslag, som en berg- och dalbana. De mammor 

som hade mycket förväntningar och som hade skapat sig en tydlig bild av hur amningen 

kommer att vara redan under graviditeten upplevde i större utsträckning negativa 

överraskningar då verkligheten inte motsvarade förväntningarna. De mammor som var mera 

neutralt och kravlöst inställda till amningen före förlossningen hade något lättare att anpassa 

sig till verkligheten. Men också de mammor som hade mera neutrala förväntningar på 

amningen var med om överraskande upplevelser och känslor. De överraskande 

upplevelserna som mammorna beskrev var inte entydigt negativa, utan bottnade snarare i 

hela den omvälvande upplevelsen av att bli mamma för första gången. 

Tvetydiga känslor i anknytning till amningen 

Mammorna beskriver överlag att det har varit en bra upplevelse, men att det har krävts mera 

av dem än vad de hade trott att det skulle. De beskriver att det har varit kämpigt och mera 

mångfacetterat än vad de hade föreställt sig. Mammorna beskriver också förväntningar på 

amningen som kommit från samhället, till exempel hur de upplever att amning framställs i 

media, och hur dessa uppmålade bilder av amning inte stämde överens med deras upplevelse. 

“Bra, kanske inte som jag hade tänkt att det skulle vara men nog ändå en bra upplevelse 
tycker jag.” 
 
“Jag har inte så som vissa säger upplevt att “åh, det är som helt fantastiskt och man som 
superbondar med den där babyn” och att “aldrig i livet skulle kunna tänka sig att sluta 
amma”, för så har jag inte haft det. Så tänkte jag att det skulle vara men så har det inte 
varit.” 
 
Mammorna upplevde en del ouppfyllda förväntningar rörande amningen och de egna 

känslorna kring amningen. De ouppfyllda förväntningarna har i sig varit negativa, till 

exempel i form av känslor av besvikelse, men de har inte lett till en negativ 
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amningsupplevelse på det stora hela. Mammorna har sedan kunnat sätta de negativa 

upplevelserna i perspektiv och kunnat fokusera på de positiva delarna som gjort 

helhetsupplevelsen bra. 

 
“Men överlag skulle jag nog säga att, att inte har min amningserfarenhet bara varit positiv, 
att det har nog varit väldigt berg och dalbana skulle jag säga.” 
 
Informanterna har i många fall beskrivit amningsupplevelsen som en berg och dalbana dels 

gällande hur amningen fungerar med babyn och dels en känslomässig berg och dalbana. Ofta 

verkar mammans känslor bli en direkt respons på hur tillfreds babyn är med till exempel 

amningen. Till exempel om babyn är inne i en period av bröstraseri ger det ofta känslor av 

otillräcklighet och hjälplöshet hos den nyblivna mamman och om amningen fungerar felfritt 

under en period kan mamman uppleva en större tillfredsställelse och mera tilltro till sig själv. 

 
“Ja, det var ju inte lika rosa “uuhuu” som jag tänkte att det skulle vara. Och så var det 
mera krångligt, mångfacetterat och komplicerat än jag hade tänkt att det skulle vara. Jag 
tänkte bara “nemen, man har mat och så ger man mat” och så fungerar det på samma sätt 
tills man slutar.” 
 
I intervjuerna har det framkommit att vissa mammor upplevt en viss förvåning över babyns 

egen dygnsrytm och sätt att äta. De har fått lära sig babyns ätmönster efterhand vart efter 

babyn och amningen utvecklats och förändrats. Mammorna hade inte tänkt på amningen som 

en ständigt utvecklande process utan snarare som ett stadigvarande tillstånd. 

 
“Nog är det ju mycket mysstunder också, men inte alls sådär som det visas från media –
mysstunder. Man ammar och det är som ganska kämpigt många gånger.” 
 
Mammorna beskriver att man i medier endast ser bilder av en amning som lyckas och är 

okomplicerad och att detta inte överensstämmer med deras upplevelse. Däremot har de 

upplevt det som positivt att amning blivit och fortsätter att bli mera synligt i medier och i 

sociala sammanhang. 

 

Chockerande upplevelser och överraskningar gällande amningen 

Mammorna beskriver att den första tiden bjöd på många överraskningar, vissa beskriver till 

och med sina upplevelser som chockerande. De upplevelser som faller under denna 

subkategori har i de flesta fall ägt rum alldeles i början efter att barnet fötts. Flera av 

mammorna beskriver att den allra första amningen i förlossningssalen kom plötsligt och att 
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det inte var något de var förberedda på. Mammorna beskriver att deras fokus varit så inställt 

på förlossningen att de av den orsaken inte varit förberedda på amningen. 

 

“Va, är det så här, aldrig hade jag trott det.”   

 
“Men då kändes det jätteavlägset för man var så fokuserad på förlossning. Fast de berättade 
om var man ända lite sådär “jaha, jaa, amning”, men jag hade bara fokus på förlossningen 
och så mitt i allt “nu ska man amma” då barnet kom ut. Så det kom kanske lite plötsligt.” 
 
Informanterna beskriver att de blev förvånade över hur amningen i verkligheten var, detta 

gällde också de mammor som hade försökt förbereda sig inför amningen eller hade kunskap 

om amning sedan tidigare. Flera av mammorna upplevde att särskilt den första amningen 

kom plötsligt, dessa mammor beskrev att deras fokus hade varit väldigt inriktat på 

förlossningen, och att de hade svårt att föreställa sig tiden efter förlossningen. 

 

“Jag visste inte att det kunde ta sådär länge att amma en tid, jag tänkte att man nu bara 
ammar lite och så är barnet mätt, men i början kunde det ju ta timtal. “ 

 

Mammorna var inte förberedda på hur mycket tid amningen kunde ta i början. 

 

“Och nog hade man ju hört om när mjölken stiger, men det hade jag inte heller tänkt att det 
skulle vara sådär “brutalt”. Det var nog mycket som var lite chockerande.” 
 

“Jag tyckte det var jättekonstigt när man kom hem från BB och skulle amma och vakna då 
första gången på natten och man hade “sprängt” och läkte och man visste inte var man var 
och varför det läkte och varför är det så mycket, så det var jag jätteoförberedd på, att man 
skulle läcka och sånt.” 

 

Det var inte bara under BB-tiden mammorna upplevde överraskningar gällande amningen 

utan också efter hemkomsten uppkom nya situationer som mammorna inte var beredda på, 

till exempel hur det kändes då mjölken steg. De nya situationerna i hemmet under den första 

tiden väckte ibland frågor och osäkerhet hos de nya föräldrarna.  
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10.4 Förstföderskans egen påverkan 

Mamman egen inställning till och förväntningar på amningen har visat sig haft en stor 

betydelse för upplevelsen av amningen. Kunskapsnivån gällande amning hos mammorna 

som intervjuades varierade och verkar samtidigt ha betydelse för hur amningen förlöper. Hur 

starkt mammorna har upplevt viljan och önskan att amningen ska lyckas har haft betydelse 

för motivationen att fortsätta med amningen då de upplevt kämpigare perioder.   

Innan amningen börjat 

Mammorna verkar alla i någon mån ha tänkt på amningen innan babyn föddes. Vissa av dem 

hade hunnit bygga upp förväntningar på hur amningen skulle bli och skapat sig en bild av 

hur de trodde att amningen skulle bli. Samtidigt beskriver flera av mammorna att det var 

svårt att bilda sig en uppfattning om hur amningen skulle bli eftersom det är någonting helt 

nytt, dessutom upplever mammorna att fokus ligger främst på förlossningen och inte på 

amningen innan babyn är född. De flesta av mammorna som intervjuades hade en klar vilja 

och önskan om att amma sitt barn och att amningen skulle fungera medan någon av 

mammorna förhöll sig mera neutralt och öppet till amningen. Hur stark viljan var att amma 

påverkade mammorna senare också genom hur mycket de orkade kämpa för amningen.  

 

“Jag ville nog amma och det var nog någonting jag ville kämpa för.” 
 
“Jag var riktigt rädd att jag inte skulle kunna amma eller, jag som ville det jättemycket.” 
 
“Nog tyckte jag att ersättning lät lite tråkigt och amning är som ändå naturligt. Och sådär, 
jag ville nog göra det.” 
 
Genom de förväntningar som mammorna byggde upp före amningen startat skapade flera av 

mammorna krav på sig själv gällande amningen. Kraven de hade påverkade hur mammorna 

regerade på problem som uppkom senare i amningssituationer, de mammor som hade byggt 

upp mera krav beskrev sig uppleva mera stress medan de med mindre krav hade ett mera 

avslappnat förhållningssätt. Förväntningarna på amningen hängde i många fall ihop med 

viljan och önskan att amma och att lyckas med amningen. 

 
“Jag hade som heller inte några krav på mig själv tycker jag. Jag tog bara lite i gången, vi 
började med att vi ser nu först om det fungerar och sedan försöker vi helamma tills vi börjar 
med smakportioner och så ser vi sedan.” 
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“Nog skulle jag ha känt lite besvikelse på mig själv ifall att det inte skulle ha fungerat, att 
jag ville ju ändå det. Som att jag hade en inställning att jag ska nog kämpa ändå för att få 
det att funka.” 
 
En del mammor beskriver hur det att amningen skulle lyckas nästan blev en prestation, och 

ifall amningen inte skulle fungera skulle det bli ett personligt misslyckande. En del mammor 

kände mer distans till amningen med den följd att det inte framstod som en personlig 

prestation vilket i sin tur minskade på kraven och stressen de kände. 

 
“Jag hade kanske lite mycket krav på mig i början, att jag stressa med det där 
amningsgummit.” 
 
En del mammor kunde uppleva stress över saker som de senare insåg att inte spelade någon 

roll, till exempel hur länge de använde amningsgummi. 

 
“Jag sa åt omgivningen att “ja, vi får se, om det inte funkar att amma så ammar jag inte” 
men egentligen så sa jag det bara för att jag visste att det kan vara att det inte fungerar, men 
själv tänkte jag att “det är klart att det fungerar ändå”. Jag som visste det i teorin, men i 
praktiken hade jag jättesvårt att förstå att det skulle kunna vara svårt.” 
 
“Jag tänkte att det var jätteenkelt. Jag vet inte om jag hade tänkt på något annat än att det 
var självklart och att det var något jag ville göra sedan om jag någon gång skulle få barn. 
Och att det verkade enkelt och lätt.” 
 
Några av mammorna som hade en stark vilja att amma och tog amningen som en självklarhet 

var ändå försiktiga med att uttrycka det åt omgivningen för att på det sättet minska på 

förväntningarna från den närmaste omgivningen. En del av mammorna upplevde före de fått 

barn att amningen i teorin verkade enkel och hade svårt att föreställa sig vad som kunde göra 

det svårt i praktiken.  

 

“Jag hade ganska bra amningsförebilder.” 
 
Flera av mammorna betonade vikten av att ha bra amningsförebilder i sin omgivning. 
 
“Jag skaffade mig en amningsbh. Nog hade jag läst någon bok, vilka olika positioner man 
kunde amma i, men det glömde jag nog bort sedan.” 
 
Mammorna som intervjuades förberedde sig överlag väldigt lite inför amningen. De flesta 

förberedelser som mammorna beskriver berör införskaffande av praktiska hjälpmedel som 

till exempel amnings bh. Mycket av förberedelserna gjordes på uppmaning av andra, till 

exempel vad bekanta berättade att var bra att tänka på eller vad som uppmanades från vården. 
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Trots förberedelser så kände flera av mammorna att det var svårt att ta till sig informationen 

om amning så länge babyn ännu var i magen och fokus låg på förlossningen. 

 

“Man visste ju nog som att det kan ta sjukt och så, det var jag nog inställd på.” 
 
En del av mammorna hade hört av andra mammor i sin omgivning att amning gör ont och 

var därför inställda och förberedda på det, medan andra inte alls var inställda på att amningen 

kunde innebära smärta. 

 

“Nå nog tyckte jag att amning var ett lite märkligt fenomen, men ändå nog som så att jag 
visste att om jag skulle bli gravid och få barn så skulle jag som nog ändå vilja göra det.” 
 

“Jag hade inte tänkt på att det skulle kunna vara varken lätt eller svårt eller någonting, utan 
bara som att man ammar ett barn, jag visste inte egentligen så mycket om amning, så jag 
hade en ganska neutral, icke-vetande inställning till amning. Jag funderade faktiskt inte så 
mycket på det.” 
 
Inställning till amningen före förlossningen var hos alla intervjuade mammor positiv trots 

att flera av dem kände att amning var något som var svårt att greppa och tänka sig in i på 

förhand. Flera av mammorna beskriver att de hade så lite kunskap om amning att 

inställningen till amningen före förlossningen i efterhand känns orealistisk. Bilden av 

amning före förlossningen av väldigt svart-vit hos många av mammorna. 
 

Efter amningen börjat 

Mammorna beskriver hur deras inställning till amningen efter att den kommit igång ändrat 

från den tidigare väldigt ensidiga uppfattningen till en mer realistisk uppfattning när de 

tänker på amning som något väldigt mångfacetterat. Flera mammor beskriver att det är 

endast genom att de själv ammat som de kunnat greppa amningens flersidighet.  

“Nä nog har jag samma inställning, samma positiva inställning men det, det att det 
verkligen kan vara kämpigt också.” 
 
“Man har ju bara fått lära sej sedan efter hand.” 
 
“Det är jättekänsligt det där med amning, att man som har mycket känslor med och man 
förstår inte riktigt förrän man är i det hur känsligt det kan vara.”  
 
Mammorna beskriver att amningen är väldigt känsligt och personligt. Många av 

informanterna upplevde att en lyckad amning hängde ihop i med ett lyckat föräldraskap 
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överlag. Därför kunde amningen få ett prestationsfokus. Dessa känslor var mera närvarande 

under den första tiden efter förlossningen då amningen var en så stor del av vardagen. Dessa 

känslor avtog sedan vartefter amningen började fungera bättre och varefter amningen blev 

en mindre del eftersom barnet började få annan kost. Mammorna beskriver att också dessa 

känslor var något de inte kunnat förbereda sig på förhand. 

 

“Någon gång hade jag pumpat, och hon drack nog ur flaska, så det var skönt att veta att 
jag kunde vara bort lite längre om jag skulle någonstans, det var inte panik hem.” 
 
“Då fick jag hjälp av bröstgummi, och hon hade ganska svårt att få ett bra grepp så det 
fick jag då redan på BB.” 
 
“Jag hade såna där lappar från apoteket som var fuktiga och hade bedövande effekt, det 
fungerade jättebra.” 
 
Flera av mammorna upplevde att de under vissa perioder av amningen fick hjälp av någon 

form av amningshjälpmedel. En del mammor upplevde däremot att de hjälpmedel de provat 

inte hade en positiv påverkan på amningen. De hjälpmedel som användes syftade mest till 

att lindra smärta och förbättra babyns grepp, till exempel amningsgummi eller att de 

pumpade innan amning. Flera av mammorna hade också provat pumpa och ge bröstmjölk 

med flaska, något de beskriver gav en känsla av trygghet för då visste de att de kunde vara 

borta från babyn en längre tid ifall det skulle behövas. 

 

Mammans tankar om amning i framtiden 

Alla av de intervjuade mammorna beskriver att deras positiva inställning till amning 

bibehölls, trots att amningsupplevelsen också har haft negativa inslag. Alla mammor 

beskriver att de förhåller sig positivt till amning i framtiden, men flera av dem beskriver att 

de också skulle acceptera ifall det inte skulle fungera lika bra eller upplevas lika positivt 

nästa gång de ammar. Några mammor beskriver att de hoppas kunna ta vara på det och njuta 

av det mera ifall de får möjligheten att amma igen. 

“Absolut ammar jag gärna på nytt, om det får fungera lika smidigt och så, men om det inte 
skulle funka eller det skulle kännas konstigt eller nått, tror jag nog att jag skulle vara helt 
okej med det också.” 
 
“Kanske fått mera insikt i, i vad amning är och att det far väldigt upp och ner. Man behöver 
verkligen bestämma sig före man börjar amma, då att nämen man vet att “jag ska nog 
verkligen kämpa för det här”.” 
 



  45 
 

 

Flera av mammorna beskriver vikten av att på förhand fundera över hur viktig amningen är 

för en själv. De beskriver också att det kan vara fördelaktigt att på förhand bestämma sig för 

hur och om man vill amma. 

 

“Men att nog har det som lämna bara positivt så absolut vill jag amma om jag får flera barn 
och jag tänker då kanske man också har en mera avslappnad inställning överlag till allting.” 
 
“Det kan hända att jag skulle som kanske ännu mera ta vara på det, eller som tänka på att 
det här är som jättemysigt och så där, för jag tänkte inte jättemycket på det så nu.” 
 
En del mammor beskriver hur fokuset har legat på att få amningen och vardagen att fungera 

och att detta har lett till att de inte kunnat njuta fullt ut av amningen. De beskriver att de 

skulle försöka njuta mera ifall de får möjligheten att amma igen. Flera av mammorna 

beskriver också att de tror deras inställning skulle vara mera avslappnad nästa gång, inte 

bara till amningen utan överlag till hela föräldraskapet. 

10.5 Relationer som påverkat amningen 

De intervjuade beskriver att alla relationer har påverkat amningen på något sätt. Pappans, 

professionellas och omgivningens inställning till och uttalanden om amningen har i någon 

mån påverkat mammornas amningsupplevelse. 

Parrelationens roll 

Alla av de intervjuade mammorna beskriver att parrelationen har påverkats mer eller mindre 

av amningen. En del av mammorna har betonat hur deras eget fysiska närhetsbehov från 

partnern minskat eftersom de fått så mycket närhet från babyn i och med amningen medan 

pappan inte hade fått sitt närhetsbehov uppfyllt på samma sätt. Det har kommit fram i 

intervjuerna att en del pappor känt ett utanförskap, främst i början, på grund av mammans 

och babyns täta samspel i och med amningen. En öppen kommunikation och medvetenhet 

om att vardagen ändrar visade sig vara hjälpsam för de parrelationer som mammorna är i. 

“Det enda som kanske var lite jobbigt var att så länge man ammade ville man ju kanske inte 
ha något sexuellt gällande brösten. Så det påverkade ju förstås, att de inte kunde användas 
till något annat än amning just då.” 
 
En del av informanterna beskriver förändringar i samlivet när brösten fått en annorlunda 

funktion än tidigare. Brösten som tidigare haft en sexuell betydelse övergick nu till att vara 

starkt sammankopplade med mat och babyn. Det framkom också att det inte endast var 
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associationen till brösten som ändrade, utan det kunde också vara rent av opraktiskt att 

inkludera brösten i samlivet, eftersom brösten kunde vara mera beröringsömma än tidigare 

eller så kunde det förekomma mjölkläckage. Dessa förändringar kunde upplevas som 

negativa eller begränsande för parrelationen. 

 
“Ja, det var jag och hon och så han. Och sedan ett tag så var hon så där jättemammig, så 
då påverkade de ju såklart att han kände sig utanför, för att hon bara föredrog mig.” 
 
En del av informanterna kunde uppleva att mamman och babyn bildade en tät enhet medan 

pappan stod utanför den. Dessa problem upplevdes främst i början när amningen upptog 

mycket tid och babyn var väldigt beroende av mamman, men papporna kunde också uppleva 

ett utanförskap senare ifall babyn gick igenom en period när den var väldigt fäst vid mamman 

igen. Detta var något som inte bara pappan upplevde negativt, utan också mamman kunde 

uppleva det som negativt att babyn bara föredrog henne eftersom det gav känslor av 

bundenhet och en uppgivenhet över att inte kunna dela på ansvaret och glädjen med pappan. 

 
“Det är klart att det har ändrat på så vis att babyn har som varit beroende av mig... det har 
varit ganska tydligt att jag kanske inte har haft samma behov av närhet som han har haft, 
för jag har fått så mycket närhet från babyn redan, men det är något som vi båda har fått 
vara medvetna om men jag tycker nog vi har kunnat diskutera det bra.” 
 
I många fall beskriver mammorna att de fick sitt närhetsbehov uppfyllt av babyn i och med 

amningen, medan pappan inte fick sitt närhetsbehov tillfredsställt på samma vis. 

 
“Vi har ändå varit medvetna om att när man får en baby så ändrar det, men det kommer 
ändå inte alltid vara såhär som nu när jag ammar.” 
 
En medvetenhet om att livet ändrar när man får barn har hjälpt paren att hantera de nya 

situationerna som uppstått. Likaså har medvetenheten om att småbarnstiden och 

amningsperioden bara är en kort tid i livet gett perspektiv på situationen och hjälpt dem att 

förhålla sig till den på ett sunt sätt. En välfungerande och öppen kommunikation har 

mammorna beskrivit som viktig för att parrelationen mår bra. 

 
Professionellas roll 

Mammorna beskriver både positiva och negativa upplevelser av vården och av de 

professionella de mött med tanke på amningshandledning och rådgivning. Nästan alla av 

informanterna upplever att de har fått för lite information om amning före förlossningen, till 

exempel från mödrarådgivningen. I efterhand kunde mammorna uppleva ett missnöje över 

att amning behandlades så pass lite på mödrarådgivningen. Alla informanter deltog i den 
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frivilla föräldraförberedelsekursen som ordnas från mödrarådgivningen. Beroende på var 

informanterna hade gått på den föräldraförberedandekursen tycks amning ha behandlats 

olika mycket. Upplevelsen av den föräldraförberedandekursen varierade från väldigt positiv 

till något som upplevdes som närmast onödigt. Mammorna har ändå upplevt att vården 

överlag har varit stödjande för amningen och att de har fått råd och svar på frågor ifall de 

ställt dem. Informanterna har upplevt att de från rådgivningen uppmuntrat dem till att ta 

kontakt vid behov. Ifall mammorna sökt hjälp av professionella har de främst vänt sig 

barnrådgivningen. 

“Vi gick ju en sån där förberedelsekurs, och säkert prata de lite om amning, men jag tycker 
vi fick ganska lite från rådgivningen egentligen, alltså vi fick nog mycket annat, men vi fick 
nog jättelitet info om amning faktiskt.” 
 
En del av mammorna upplever att de fick för lite information om amning från 

mödrarådgivningen. 

 
“Det som jag kanske skulle ha vilja ha mera av är, inte bara praktiskt att “sådär ska man 
hålla i babyn och det här kan man lägga på då det tar sjukt” utan mera också, att hur man 
ska tänka ifall det skulle kännas jobbigt med amningen, eller just sådana saker som att i 
början kan det vara att man sitter jättemycket fast med babyn och att pappan hamnar att ta 
mycket ansvar där hemma eller att det är bra att ha det lugnt och sådär.” 
 
Vissa av informanterna önskar att det på den föräldraförberedandekursen skulle ha pratats 

mera om känslor och också getts mera verktyg för att hantera dessa känslor och tankar. Att 

inte fokuset endast skulle ligga på det praktiska genomförandet utan också mera på hela 

amningsupplevelsen. 

 
“Från BB och rådgivning så kom just den där inställningen att varenda droppe nog ska tas 
tillvara, och är värd ungefär lika mycket som guld. Så det tycke jag nog var lite jobbigt.” 
 
“Jag upplevde kanske lite att det gick till överdrift med det här amningsvänliga på BB.” 
 
Upplevelserna av de amningsfrämjande åtgärderna på Vasa Centralsjukhus har upplevts 

relativt olika av de informanter som fött där. En av informanterna upplevde att de 

amningsfrämjande åtgärderna dels på BB men också på barnrådgivning tog lite för mycket 

plats. Medan en annan av informanterna var nöjd med den amningsfrämjande vården. 

 
Omgivningens roll 

Informanterna beskriver att den närmsta omgivningen och deras attityder har i viss mån 

spelat roll för informanternas amningsupplevelse. Det har främst varit deras egna mammor, 
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svärmödrar eller mor- och farmödrar som kommenterat amningen. Kommentarerna har inte 

alla gånger varit önskade och har i regel upplevts som negativa, men de har inte haft någon 

betydelse för informanternas beslut gällande amningen. Ibland har också informanternas 

mammors upplevelser av amning påverkat, ifall deras mammor själva haft en negativ 

amningsupplevelse har det kunnat avspegla sig i förväntningarna. Nästan alla av de 

intervjuade mammorna beskriver att de inte har känt sig bekväma med att amma offentligt, 

medan andra inte haft så stor skillnad på var de ammar. 

“Kanske nog lite från min mamma att “det är klart man ska amma”.” 
 
“Som i vår familj och i min omgivning så har allihopa ammat, så att det var kanske där 
jag på något sätt undermedvetet tänkte att om inte jag ammar så då är det nog lite sämre 
eller för såhär gör vi ju hos oss.” 
 
Non verbala förväntningar från den egna mamman har hos vissa av informanterna gett 

upphov till negativa känslor eller ett ökat krav på sig själv att lyckas med amningen. Också 

hur informanternas syskon eller partnerns syskon har gjort med amningen har påverkat den 

förväntan som informanterna känt för sin egen amning. 

 
“Kanske nog förväntningar utifrån att, nämen speciellt äldre som fråga “har du nu att ge 
åt henne?” och att det kändes som att de kanske inte har med det att göra.” 
 
Ibland har också äldre släktingar kommenterat amningen, något som upplevts som ännu 

mindre önskvärt än kommentarer från den egna mamman. 

 
“Kanske som en förväntan att amningen är nog något som man ska sköta jättesmidigt och 
var som helst...” 
 
“Men så ibland har jag bara känt mig mest bekväm med att bara fara med babyn på wc 
och sitta där i lugn och ro. Jag har ändå upplevt att man nog får amma i stort sätt var man 
vill.” 
 
Informanterna har upplevt att de skulle ha varit accepterat att amma i princip var som helst, 

något de upplevt som en positiv sak, detta till trots har de flesta av informanterna valt att 

gå undan när de ammat. Informanterna upplever att i och med amnings ökade synlighet i 

det offentliga rummet har gett en ökad förväntan på att amningen ska fungera smidigt. 

 
“På kvällarna ville hon vara jättemycket vid bröstet så då var det ju svårt att umgås på 
samma sätt och att vara närvarande och så där, men det är väl helt förståeligt med en liten 
baby.” 
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Informanterna har inte upplevt amningen socialt hämmande i sig, det ända som de har 

ansett varit hämmande är den tid som amningen har tagit. 

11 Diskussion 

Diskussionen innefattar metoddiskussion, resultatdiskussion och slutsats. 

Metoddiskussionen reflekterar över om den valda metoden varit lämplig med tanke på 

studiens syfte samt vilka faktorer som kan ha påverkat genomförandet och resultatet. I 

resultatdiskussionen ställs resultatet från studien emot bakgrunden för att kunna identifiera 

likheter och olikheter. Diskussionen beskrivs av Henricson som ett sätt att kritiskt förhålla 

sig till studien och genomförandet av den. Studiens kvalitet säkerställs också på det sättet 

genom att styrkor och svagheter lyfts fram och analyseras. (Henricson, 2017). 

11.1 Metoddiskussion 

Enligt Henricson och Billhult ämnar kvalitativ forskningsmetod studera människors levda 

erfarenheter av ett fenomen (Henricson, 2017). Detta resulterar i att det inte finns några rätt 

eller fel sätt att uppleva fenomenet, det finns inga absoluta sanningar. Syftet med studien är 

att få reda på förstföderskors upplevelser av amning, därför lämpar sig den kvalitativa 

forskningsmetoden väl för studien. 

Urvalet som bestod av fem förstföderskor kan kritiseras för att vara en för homogen grupp, 

till exempel är alla informanter gifta, kristna och har en utbildning över andra stadiet. 

Informanterna har liknande socioekonomisk status och ingår i samma sociala kretsar. Det 

som också kan ses som en svaghet med urvalet är att författarna och informanterna har varit 

bekanta för varandra sedan tidigare, däremot upplevs det i detta fall som en styrka för att det 

har gett ett förtroende i intervjusituationen och informanterna har vågat lyfta de negativa 

sidorna och de allra personligaste ämnena, till exempel hur amningen påverkat den sexuella 

relationen till partnern. Att informanterna har barn i olika åldrar och befunnit sig i olika 

stadier av amningen kan kritiserar på grunderna att de informanter som avslutat amningen 

vid tidpunkten för intervjun inte har samma förhållningssätt som de informanter som 

fortfarande ammar, t.ex. att minnesbilden av amningen kan ha förändrats. Å andra sidan kan 

det ses som en styrka eftersom det kan ge studien ett bredare perspektiv på hela upplevelsen. 

(Henricson, 2017).  
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Henricson och Billhult poängterar vikten av att den kvalitativa forskningen utförs i 

fenomenets naturliga miljö eftersom intervjuerna formas av den kontext de utförs i 

(Henricson, 2017). Författarna har strävat efter att utföra intervjuerna i informanternas 

trygga hemmamiljö, i tre av fem fall har detta varit möjligt, de resterande två intervjuerna 

utfördes i författarnas hem på informanternas begäran. Det kan ses som en svaghet i sig att 

alla intervjuer inte utförts i informanternas egna hem, men vi har inte uppfattat att det 

påverkat informanternas förmåga att berätta öppet och avslappnat om sin upplevelse, 

troligen för att intervjuerna trots allt utfördes i hemmamiljö och för att informanterna och 

författarna var bekanta med varandra sedan tidigare.  

Samma informanter som blev intervjuade i sina hem hade också sina barn närvarande, detta 

upplevs inte i sig som något negativt och kan i vissa fall ha hjälpt mammorna att slappna av 

och minnas bättre. Däremot blev det tydligt under transkriberingen att informanternas fokus 

flera gånger bröts på grund av barnets närvaro. De informanter som önskade utföra intervjun 

utanför sitt eget hem uttryckte också en vilja att göra intervjun utan barnet närvarande, för 

att kunna prata ostört. De olika intervjumiljöerna kan kritiseras, men det har varit viktigt för 

oss att ta hänsyn till mammornas egna önskemål och vi utgår från att deras val av att ha med 

barnet eller inte och val av intervjumiljö var det mest fördelaktiga. Alla intervjuer har utförts 

med endast författarna och informanten, det vill säga i partnerns frånvaro. Svaren har alltså 

inte påverkats av varken partnerns närvaro eller åsikter (Henricson, 2017). Eftersom 

intervjusituationen är ny för oss höll vi oss ganska långt till frågorna i intervjuguiden, men 

vi försökte också öppna upp till friare diskussioner och detta var något vi diskuterade 

sinsemellan mellan intervjuerna. 

Efter att alla intervjuer gjorts har materialet delats upp mellan författarna och 

transkriberingen har utförts på skilda håll. Därefter har analysen påbörjats när all 

transkribering var klar, analysen har gjorts gemensamt på så vis så att koderna, 

subkategorierna och kategorierna utarbetats i samförstånd. Eftersom vi gjort detta 

tillsammans har diskussion möjliggjorts. Innan vi gick vidare med resultatbeskrivningen 

diskuterade vi subkategorierna och kategorierna med handledaren för att säkerställa 

trovärdigheten. Det induktiva arbetssättet har lämpat sig väl för arbetet. (Henricson, 2017). 

För att hitta pålitlig litteratur och information har vi källkritiskt sökt i böcker och på 

internetsidor. Flertalet av böckerna vi har läst är främst riktade till föräldrar, vi fann det 

utmanande att hitta tillräckligt med litteratur som är riktad till vårdpersonal. Böckerna 

tenderade att vara lite för allmänna, men de gav trots det bra basfakta och det var också av 
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intresse för oss att få reda på vilken typ av information som finns tillgänglig för föräldrar. 

De nationella och internationella rekommendationerna för amning har fungerat som 

referensram när vi har sökt information eftersom rekommendationerna är bygger på pålitliga 

och uppdaterade fakta. Speciellt när det gäller den fakta som blivit sökt på internet har det 

varit viktigt att kritiskt granska författarna och vilket syfte dessa har, detta eftersom 

internetkällor inte kvalitetsgranskas på samma sätt som till exempel forskningsartiklar 

(Henricson, 2017). Vi har hittat relativt mycket, bra och lättillgänglig information på 

internet, men vi har också blivit medvetna om hur mycket icke faktabaserad information 

som finns tillgänglig och vilken utmaning detta kan vara för föräldrar som söker information 

och att det lätt kan leda till motstridiga budskap. Forskningsartiklarna har vi sökt i flera olika 

databaser som vi har haft tillgång till via skolans bibliotek, eftersom amning är ett relativt 

väl forskat område har det varit lätt att hitta relevanta artiklar för vårt arbete. Däremot har 

det blivit tydligt att vi är noviser inom informationssökningen och detta har bidragit till att 

sökningen inte blivit särskilt effektiv. Också specificiteten i sökningarna skulle troligen varit 

mera precis ifall vi skulle varit mera erfarna. Ingen av våra artiklar beskriver förstföderskors 

hela upplevelse av amning, men flera artiklar berör vissa delar av upplevelsen och blir därför 

relevanta. Andra artiklar beskriver stöd och råd från omgivningen och sjukvårdspersonal. 

Den kvalitativa forskningsmetoden har gett svar på vår frågeställning om hur förstföderskor 

upplever amning. 

11.2 Resultatdiskussion 

Resultatdiskussionen syftar till att diskutera hela resultatet mot hela bakgrunden och de 

teoretiska referensramar som använts, det vill säga Erikssons teori om ansa, leka, lära och 

Mercers teori Becoming a Mother (Henricson, 2017). Syftet med studien var att undersöka 

förstföderskors upplevelse av amningen och samtidigt få en djupare förståelse för vad 

förstföderskorna upplevt som positivt respektive negativt med amningen. Resultatet har 

uppfyllt syftet samtidigt som resultatet i vissa fall varit överraskande.  

Vårt resultat visar att alla av informanter har haft positiva upplevelser av amningen. 

Amningen har haft betydelse för förstföderskans eget välmående och för hennes 

upplevelse och av att bli mamma. Erikssons caritativa vårdteori grundar sig på tanken om 

villkorslös kärlek till sin medmänniska, den menar också att vårdandet är något naturligt 

för människan (Eriksson, 2000). Den caritativa vårdteorin och des syn på kärlek kan kopplas 

samman med kärleken till och vården av en baby. Amningen har setts som något naturligt 
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och något som stärker anknytningen till babyn hos de nyblivna mammorna vi har intervjuat. 

Amningen kan beskrivas som en form av “ansning” eftersom mamman genom amningen 

hjälper babyn som inte klara sig själv. När mamman ammar ger hon också babyn närhet 

och ömhet (Eriksson, 2000). Samtidigt kan förstföderskans resa från oerfaren till erfaren 

beskrivas med Erikssons “lära” eftersom amningen inte är något kvinnan per automatik 

behärskar utan något hon måste lära sig. Också Mercer beskriver i sin terori “becoming a 

mother” hur skapandet av en modersidentitet är en komplex process (Alligood, 2010). 

Detta har framkommit i intervjuerna när informanterna har beskrivit hur de växt in i 

amningen vartefter. Positiva känslor som informanterna har upplevt i samband med 

amningen är bland annat tacksamhet, en tacksamhet över att amningen har fungerat och 

att de haft möjligheten att amma. En annan positiv del av upplevelsen som alla informanter 

har framhållit är det stöd de fått av sina partners. Vilket det också hittas belägg för i tidigare 

forskning. (Mannion A, 2013). 

På samma sätt som alla informanter har upplevt positiva händelser kopplade till amningen, 

har de också upplevt negativa händelser. De negativa upplevelserna har ibland gett upphov 

till negativa känslor, så som att känna sig bunden eller en uppgivenhet över insatsen som 

krävts för att få amningen att fungera. Ibland har de negativa upplevelserna varit något 

förstföderskorna varit förberedda på, till exempel förväntade sig vissa av informanterna att 

amningen skulle göra ont i början och då påverkade det inte amningsupplevelsen nämnvärt 

negativt. Å andra sidan blev den samma upplevelsen, smärtsam amningen, en betydligt mer 

negativ upplevelse för de förstföderskor som inte var förberedda på det. I och med dessa 

negativa upplevelserna har förstföderskorna blivit tvungna att skapa egna handlingsmönster 

och sätt att hantera situationerna för att finna sig i sin nya roll som mamma (Alligood, 2010). 

De intervjuade informanterna har beskrivit att den ovisshet och osäkerhet de upplevde den 

första tiden efter förlossningen som något negativt. Ifall de därtill fick motstridiga råd om 

amningen spädde de enbart på osäkerheten och det i sin tur förlängde den negativa 

upplevelsen. Mercer betonar i sin teori vikten av stödet från vårdpersonalen. Om kvinnan 

upplever sig få ett bra stöd från vårdpersonalen hjälper det henne att bygga det 

självförtroende hon behöver för att känna tillit till sig själv. (Alligood, 2010). 

Vårdpersonalens roll för mammans självförtroende för att klara av amningen kommer också 

fram i en del av artiklarna som blivit sökta för examensarbetet, bland annat i studien gjord 

av Larsen, Hall och Aagaard. (Larsen, 2007). 
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Intressanta fynd har hittats i alla kategorier, men vi har valt att speciellt lyfta fram tre 

huvudfynd. Det första huvudfyndet påträffas i kategorin “förstföderskans egen påverkan” 

och handlar om att förstföderskan i stor grad själv påverkar hur lyckad amningen blir. Detta 

gör hon genom sina tankar om, förväntningar på och förberedelser för amningen, också 

hennes vilja att amma har betydelse för amningsuppleven. Det andra huvudfyndet återfinns 

i kategorierna “relationer som påverkat amning” och “positiva upplevelser” och under 

subkategorin “parrelationens roll” och “stöd och hjälp som främjar amningen”. Det 

huvudfyndet berättar om hur stor betydelse partnern har för hur lyckad amningsupplevelsen 

blir. Även om den övriga sociala omgivningen också är av betydelse för hur lyckad 

amningsupplevelsen blir är partnerns inställning, tankar och kunskap av en överlägsen 

betydelse i relation till den övriga sociala omgivningens påverkan. Det tredje huvudfyndet 

hittas främst i kategorin “tvetydiga upplevelser” men kan i princip ses genom hela resultatet. 

Det huvudfyndet syftar till att amning är ett mångfacetterat fenomen som inte enbart kan 

beskrivas som positiva och negativa upplevelser eller känslor. 

11.2.1 Förstföderskans egen betydelse för en lyckad amning 

Alla förstföderskor som intervjuades till vår studie planerade att i någon grad amma sina 

barn och hade en stark vilja att göra det eftersom de ansåg att det var viktigt. Vilket 

överensstämmer med resultatet från studien som Laanterä, Pölkki, Ekström och Pietilä 

(2010) gjorde för att undersöka finländska blivande föräldrars attityder gentemot amning 

och där över 90% av föräldrarna planerade att amma sina barn och ansåg att det var viktigt 

att barnet får i sig bröstmjölk. Antalet mammor i Finland som sedan verkligen helammar 

eller delammar sina barn sjunker kraftigt och vid ett halvt års ålder delammades 66% medan 

endast 9% helammades år 2010 trots att attityderna mot amning verkar vara positiva före 

barnet födsel. (Hakulinen, Otronen , & Kuronen, 2017).  

Utgående från vårt material har vi kunnat dra slutsatsen att förstföderskans egna 

förväntningar på och förberedelser för amningen har stor betydelse för hur hon kommer att 

uppleva amningen. För att mamman ska kunna skapa positiva förväntningar och en vilja att 

amma krävs att mamman får hjälp med att stärka sitt självförtroende och tron på sin egen 

förmåga genom professionellt stöd och handledning. Shilling Larsen, Hall och Aagaard 

(2007) beskriver amningen som en förmåga som kräver övning innan man bemästrar den, 

för att mamman ska bygga upp tron på sig själv och lära sig amma krävs stöd från 

omgivningen. Om mamman lyckas bygga upp en tilltro på sin egen förmåga att amma sitt 

barn eller har en positiv inställning till amning överlag kommer detta att påverka amningens 
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längd positivt enligt Schafer, Campo, Colaizy, Mulder och Breheny (2017). Av de mammor 

som vi intervjuade berättade flera om hur de upplevde det som viktigt att på förhand ha 

skapat sig en egen åsikt om amning och funderat över hur de själv vill göra när de får barn. 

Detta kan kopplas samman med Mercers teori och det första av fyra stadier hon beskriver, 

“anticipatory”. Mamman fantiserar under graviditeten om hur framtiden med barnet kommer 

bli och relaterar till barnet i magen, hon “rollspelar” och lär sig om de förväntningar det finns 

om henne som mamma (Alligood, 2010). Mercer beskriver också vikten av kvinnans 

självförtroende gällande sin förmåga att amma och ta på sig rollen som mamma. För att 

amningen och moderskapet sedan ska upplevas som lyckat krävs fysiskt, psykiskt och socialt 

arbete av kvinnan (Alligood, 2010).  

11.2.2 Partnerns betydelse för amningsupplevelsen 

Våra informanter som på förhand hade bestämt sig för att amma och tillsammans med sin 

partner beslutat att kämpa för amningen upplevde att det var lättare att ta sig igenom de 

tyngre perioderna då de hade bestämt sig för att satsa på amningen. Vikten av det 

gemensamma besluten gällande matningen av barnet kommer fram i den undersökning som 

Laanterä, Pölkki, Ekström och Pietilä (2010) gjort där föräldrarna upplevde att det var viktigt 

att också pappan var delaktig matande av barnet och besluten kring matningen av barnet. I 

den nationella amningsplanen 2018–2022 (Hakulinen, Otronen, & Kuronen, 2017) 

poängteras vikten av att uppmuntra männen att vara aktiva i sin roll som pappa, detta görs 

till exempel att båda föräldrarna inbjuds till rådgivningen och den föräldraförberedande 

kursen. Alla mammor som vi intervjuade upplevde sig ha ett bra stöd av sin partner och att 

det i flera fall hade betydelse för hur positivt amningen upplevdes.  

Mannion, Hobbs, McDonald och Tough (2013) konstaterar i sin forskning att mammor som 

har ett positivt stöd från sin partner har ett högre självförtroende gällande mjölkproduktionen 

och en större tilltro till sin förmåga att amma. Det kommer också fram i deras undersökning 

att papporna bör vara aktiva och positiva i sitt stöd åt mamman, en neutral inställning har 

inte samma effekt (Mannion A, 2013). Detta stämmer överens med de riktlinjer som gäller i 

Finland samt med de upplevda erfarenheterna som mammorna i vår studie berättar om. 

Pappornas uppmuntran och stöd åt mamman har som tidigare konstaterats en stor betydelse, 

inte bara för amningen utan också för hela den nya situationen. För att pappan ska kunna 

stöda mamman behöver han ha tillräckligt med kunskap om ämnet, Eriksson beskriver 

lärandet som en av livets grunddimensioner för att ständigt kunna utvecklas. Lärandet bör 

vara tryggt och naturligt för att vara mest gynnsam, där har vårdpersonalen en viktig uppgift 
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och ett mål att nå för att främja inlärningen (Eriksson, Vårdandets idé, 2000). Också Mercer 

lyfter fram betydelsen av en stöttande pappa eller partner i sin teori Becoming a Mother 

(Alligood, 2010). 

Utöver partnerns betydelse för amning har också andra relationer en stor betydelse för 

förstföderskans upplevelse av amning. Stödet kan komma från övriga familjemedlemmar, 

från vänner eller från någon annan viktig person i kvinnans liv. Våra informanter nämnde 

främst vänner, syskon och deras egna mammor som viktiga källor för stöd. Ekström, 

Widström och Nissen (2003) beskriver till exempel i sin studie att förstföderskans egen 

mammas upplevelse av amning kan komma att påverkan hennes amningsupplevelse 

(Ekström, 2003).  

11.2.3 Amning som ett mångfacetterat fenomen 

Många av de upplevelser mammorna beskriver har inte kunnat klassificerats som enbart 

positiva eller negativa utan de har fallit in i en mellankategori, tvetydiga upplevelser. I 

tidigare forskning har vi hittat stöd för att kvinnans upplevelse av amning ändrar flera gånger 

under amningsperioden (Schafer. J, 2017). Detta leder oss in på vår tredje huvudfynd som 

var något oväntat för oss. Det att mammorna beskriver det mesta av deras amningsupplevelse 

som mångfacetterad eller med blandade känslor känns uppenbart nu i efterhand när vi ser på 

resultatet, men vår intervjuguide vittnar om att vi innan intervjuerna tänkte på amning som 

ett mera polärt fenomen, endera är det negativt eller positivt. Vi ser det som en viktig lärdom 

från detta arbete, för att vi i framtiden i vårt yrke ska kunna handleda och hjälpa ammande 

mammor på bästa vis, med en helhetssyn på amning. Vi har funnit litteratur som beskriver 

amning som samma känslomässiga berg-och-dalbana som våra informanter gjort, till 

exempel i boken Amning i dag (Kylberg, Westerlund, & Zwedberg, 2014). Utöver 

litteraturen beskriver också Mercer i sin teori hur det att bli en mamma är en pågående 

process som sker i olika takt för olika kvinnor (Alligood, 2010). Vi kunde också konstatera 

när vi gjorde intervjuerna att också mammorna blev förvånade över hur komplext amning 

är, särskilt under den första tiden när amningen skulle etableras. 

Utöver dessa huvudfynd vill vi också lyfta fram hur ofta våra informanter har lyft fram den 

smärta de upplevt under amningen. Ingen av våra informanter har avslutat amningen på 

grund av smärtan, men flera av dem har uppgett att det fått dem att tvivla på om de orkar 

fortsätta med den. Våra informanter har också berättat att de upplevt det som jobbigt att 

vården inte alltid har gett det stöd de önskat, till exempel genom att ge motstridig information 
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om hur länge det “får göra ont” eller genom att de inte tagit deras smärta på allvar och 

avfärdat det som en bagatell. Våra informanter skulle ha önskat att de skulle blivit tagna på 

allvar och att de skulle ha varit mer förberedda på smärtan. Detta betonas också i Mercers 

teori där vikten av vårdpersonalens stöd framhålls (Alligood, 2010). I viss litteratur hittas 

enbart påståenden om att amning inte ska göra ont och att det ifall det gör ont bara ska göra 

det i de 10–20 första sekunderna av amning. I Bröstkomplikationer i samband med amning 

(Amningssakkunniga (AMSAK) i Stockholms läns lands, 2016)beskrivs däremot att ifall en 

mamma upplever en smärtsam amning borde hon alltid tas på allvar, oavsett smärtans orsak. 

Målet bör vara att bryta smärtan. De nämner också att ett gott bemötande kan lindra 

smärtupplevelsen. (Amningssakkunniga (AMSAK) i Stockholms läns lands). Hur 

vårdpersonalen hanterar kvinnornas amningssmärta kan kopplas samman med Erikssons 

teori om caritativ vård. Vårdpersonal som tar kvinnan på allvar och bemöter henne med 

värme, närhet och ömhet kan anses ”ansa” kvinnan. Detta hjälper i sin tur kvinnan att ”ansa” 

sitt barn (Eriksson, Vårdandets idé, 2000). 

11.3 Slutledning 

Detta resultat kan vara till nytta för var och en som vill få mera förståelse för förstföderskors 

amningsupplevelse. Däremot kan det anses vara mest till nytta för vårdpersonal som i sitt 

arbete kommer i kontakt med ammande kvinnor. Examensarbetets resultat kan ge 

vårdpersonalen en djupare insikt i vilket stöd och hurudan hjälp en förstföderska behöver 

gällande amningen, resultatet kan också ge information om hurudant bemötande 

förstföderskorna önskar. Resultatet visar också på vad informanterna upplevt att de saknat 

på mödrarådgivningen och i förlossningsvården när det kommer till amningshandledning. 

Beslutet att skriva om amning i examensarbetet kom av ett allmänt intresse för ämnet, men 

också av en nyfikenhet över att få lära sig mera om det. Innan vi började skriva hade vi 

begränsade kunskaper om amning, men skrivandet av detta examensarbete har gett oss en 

mycket djupare kunskap om amning och en bredare förståelse för upplevelsen av amning. 

Vi valde att fokusera på förstföderskor för vi tror att en positiv första amningsupplevelse 

inte bara är viktig i sig utan den bäddar också för att nästa amningsupplevelse blir positiv, 

ifall kvinnan får flera barn. Vi har under skrivandets gång kommit fram till att ifall en kvinna 

vill amma kan en lyckad amningsupplevelse ha en stor betydelse för kvinnans allmänna 

välbefinnande och bli en viktig tid i hennes liv. En lyckad amning för kvinnor som vill amma 

verkar ge känslor av att lyckas som förälder och med anknytningen. Alla av våra informanter 
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har för det första velat amma och för det andra lyckats med amningen, men vi vill också 

framhålla vikten av att vårdpersonal har kompetens nog att också bemöta kvinnor som inte 

vill amma och kvinnor som inte lyckas med amningen. Vi tänker oss att ifall en lyckad 

amning kan ha en så pass stor positiv inverkan på kvinnans välbefinnande kan en misslyckad 

amning troligen ha lika stor negativ inverkan på kvinnans välbefinnande. Flera av våra 

informanter har uppgett att de tror att en ickefungerande amningen skulle ha gett upphov till 

negativa känslor och ett sämre välbefinnande. 

Trots att det finns mycket och lättillgänglig information att hitta om amning, till exempel på 

internet, tror vi att vårdpersonalen fortsättningsvis har en nyckelroll i att stöda och främja 

amningen. Det personliga mötet mellan klient och vårdpersonal och det förtroende det 

skapar kan inte ersättas av allmän information och lekmäns goda råd, även om också dessa 

kan vara av betydelse i formandet av en positiv helhetsupplevelse av amningen. 

12 Avslutning 

Vi vill avslutningsvis dela med oss av en observation vi under skrivandets gång har gjort. Vi 

har blivit mera medvetna om hur amning framställs i media och har kunnat konstatera att 

amning i nuläget har relativt stor synlighet i det allmänna rummet. Vi tror att detta kan vara 

en motreaktion till de daterade rekommendationerna om att amma enligt klockan. Trots att 

dessa rekommendationer borde vara glömda för längesen tar förändring tid och det är först 

nu man ser att amningen ses som en självklarhet och ges mera utrymme i sociala 

sammanhang. Vi ser på denna förändring som något positivt och hoppas att den kommer 

leda till ökad amning. 

Slutligen vill vi tacka våra informanter för att de ville dela med sig av sina upplevelser till 

oss och på så vis gjorde studien möjlig. 
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  Bilaga 1 
 

 

 

Inbjudan till deltagande i undersökning  
  

Hej,  

Vi studerar till hälsovårdare vid Yrkeshögskolan Novia i Vasa och håller som bäst på att 

skriva vårt examensarbete. Vårt arbete har titeln “Förstföderskors upplevelse av amning” 

och syftet med arbetet är att undersöka förstföderskors upplevelse av amning och på det 

sättet få en djupare förståelse för deras upplevelse av amningen.   

Till vårt arbete behöver vi fem mammor som har fått sitt först barn under de två senaste åren 

och skulle vara villig att ställa upp på en intervju, och därför undrar vi om du vill delta?  

Alla som deltar är anonyma och det är bara vi som arbetar med undersökningen som vet 

vilka som deltar i intervjuerna. Om du väljer att delta men ändrar dej senare kan du när som 

helst bestämma att inte vara med längre. Då raderas i så fall materialet och det kommer inte 

att användas i undersökningen. Intervjun kommer att spelas in för att vi ska ha lättare att 

jobba med det insamlade materialet. Efter att intervjuerna har transkriberats och 

examensarbetet är godkänt kommer de inspelade intervjuerna att raderas.   

  

Om du har frågor, ta gärna kontakt!  

  

Med vänlig hälsning  

Julia Svenfors och Pernilla Mattjus.   

044-2735657          045-1292645 
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Intervjuguide  

  

Berätta lite om dig själv, ålder, var du är bosatt, relationsstatus, var du fött och hur länge 

du ammat.  

• Berätta om din upplevelse av amningen  

• Beskriv vad du själv tror att har påverkat din upplevelse  

• Hurudan var din inställning till amning innan du hade barn/under graviditeten/nu?  

• på vilket sätt har din inställning ändrats och varför?  

• Upplevde du förväntningar eller krav gällande amningen?  

• varifrån? Hurudana?  

• Berätta om hur dina förväntningar motsvarade verkligheten gällande amningen.  

• blev det som du tänkte dej?  

• Berätta om hur du förberedde dig för amningen   

• på vilket sätt fick du hjälp med förberedelserna från rådgivningen  

• Upplevde du problem gällande amningen?  

• i så fall, hurudana?  

• har du fått hjälp att lösa/lindra problemen? Hur?  

• Upplever du att omgivningen (pappan, föräldrar, vänner, vårdpersonal, samhället) 

påverkat amningen?  

• hur?  

• På vilket sätt har relationer påverkats av amningen, till pappan, vänner?  

• Berätta om hur du förhåller dig till att amma i framtiden, om ni får flera barn  

• Vad skulle du säga åt en kvinna som snart ska få sitt första barn gällande amning?  
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Abstrakt 

Detta utvecklingsarbete är en fortsättning på examensarbetet “Förstföderskors upplevelse av 

amning”- en kvantitativ studie (Mattjus & Svenfors 2019). Syftet med utvecklingsarbetet är 

att förse förstföderskor och deras partner med kunskap om amning som förbereder dem på 

en lyckad amningsupplevelse. För att uppnå detta syfte har ett undervisningsmaterial om 

amning utvecklats, undervisningsmaterialet användes på en föräldraförberedande kurs i 

december 2019 och består av en PowerPoint-presentation och en flyer. På kurstillfället 

deltog sex par som alla skulle få sitt första barn inom de kommande månaderna. Vid 

kurstillfället var även rådgivningens personal och handledande lärare närvarande.  

 

PowerPoint-presentationen som tar upp amning på ett övergripande sätt skapades i Microsoft 

Office programmet PowerPoint. Presentationen riktar sig till båda föräldrarna och strävar till 

att ge dem den grundläggande kunskapen de behöver samt att de efter avslutad föreläsning 

också ska veta varifrån de kan få mera information och hjälp. Flyern som riktas främst till 

förstföderskans partner fokuserar på hur den icke-ammande föräldern kan stöda den 

ammande mamman. Flyern är skapad och beställd via hemsidan Vistaprint.fi. 
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Språk: Svenska Nyckelord: Amning, partners roll, förstagångsföräldrar 
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_________________________________________________________________________ 

Date:  28.3.2020  Number of pages: 17   Appendices: 3 

Abstract 

This is a development work of the thesis “First-time mothers’ experiences of breastfeeding” 

- a quantitative study (Mattjus & Svenfors 2019). The aim with this development work is to 

provide first-time mothers and their partners with knowledge about breastfeeding that will 

prepare them for a successful breastfeeding experience. To achieve the aim an educational 

material about breastfeeding were made, the material was used at a preparation course for 

first-time parents in December 2019 and consist of a PowerPoint-presentation and a flyer. 

During the course six couples participated that were due to have their first child in the 

coming months. The supervising teacher and staff from the maternity care unit also were 

present during the course. 

 

The PowerPoint-presentation which focuses on breastfeeding in an overall manner was 

created with the Microsoft Office program PowerPoint. The presentation is aimed to both 

parents and aspires to give them the basic knowledge they need and also inform them about 

wherefrom they can get more information and help. The flyer is mostly aimed towards the 

non-breastfeeding parent and how they can support the breastfeeding mother. The flyer was 

created and ordered from Vistaprint.fi.  

________________________________________________________________________ 

Language: Swedish              Key words: breastfeeding, the partners role, first time 
parents 
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1 Inledning 

Detta utvecklingsarbete är en fortsättning på resultatet av Pernilla Mattjus och Julia Svenfors 

examensarbetet “Förstföderskors upplevelse av amning” (2019). Syftet med examensarbetet 

var att undersöka förstföderskors upplevelse av amning för att få en djupare förståelse för 

vad förstföderskorna har upplevt som positivt respektive negativt med amningen. Detta för 

att i framtiden kunna förbereda förstagångsmammorna inför amningen på ett så heltäckande 

sätt som möjligt.  

Syftet med utvecklingsarbetet är att dels med hjälp av examensarbetets resultat förse 

förstföderskor med kunskap om amning som är dem till nytta för att bygga en positiv 

amningsupplevelse. För att uppnå syftet utarbetades ett lektionsmaterial för 

förstagångsföräldrar. Där till skapades en flyer som främst riktar sig till den ammande 

mammans partner. Lektionsmaterialet strävar till att ge grundläggande men heltäckande 

information om amning. Materialet skapades delvis i samråd med rådgivningspersonal vid 

den enhet vi sedan presenterar arbetet. På så vis säkerställs att också den information som 

rådgivningspersonalen planerat ge kommer dem till känna. 

 

2 Syfte 

Syftet med utvecklingsarbetet är att förse förstföderskor och deras partner med kunskap om 

amning som förbereder dem för en lyckad amningsupplevelse. Detta genom att hålla en 

undervisningssekvens under en föräldraförberedande kurs via mödrarådgivningen. Samt 

genom att utforma en flyer som uppmuntrar partnern till att vara aktiv i amningen och som 

belyser vikten av att göra amningen till något båda föräldrarna kan vara delaktiga i. Genom 

att dela med oss av vår kunskap hoppas vi kunna förbereda de blivande föräldrarna på 

amningen, ge dem verktyg för att lyckas med amningen och stödja dem i problemlösning 

kopplat till amning. 

Frågeställningar som användes under utformningen av materialet för föräldraförberedande 

kursen är: 

Vilken kunskap gällande amning behöver blivande föräldrar? 

Och frågeställningen för utformningen av planschen är 

Hur kan vi visuellt förmedla information om partnerns roll för en lyckad 

amningsupplevelse? 
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3 Produktbeskrivning 

Detta kapitel tar upp processen för utarbetandet av undervisningsmaterialet och materialets 

målgrupp. Undervisningsmaterialet består av två produkter; en PowerPoint-presentation 

som kommer framföras på ett kurstillfälle och en flyer som delas ut under samma 

kurstillfälle. Respondenterna har valt att framföra materialet på en familjeförberedande kurs.  

3. 1 Behovet av produkterna 

I resultatet från examensarbetet (Mattjus & Svenfors, 2019) upplevde många av mammorna 

som intervjuades sig vara oförberedda inför amningen och förvånades över hur mycket 

känslor amning kan ge upphov till. Samtliga mammorna var också väldigt noga att poängtera 

partnerns roll för en lyckad amningsupplevelse och hur mycket de upplevt att partnern 

faktiskt kan stöda i amningssituationen. Respondenterna upplevde att partnerns roll för en 

lyckad amningsupplevelse kunde lyftas fram mer i rådgivningsverksamheten samtidigt som 

respondenterna ville bidra med nyttig information om amning som kunde göra mammorna 

mera förberedda. Ur detta föddes tanken att hålla ett tillfälle på en föräldraförberedande kurs 

för förstagångsföräldrar om amning och då speciellt lyfta upp partnerns roll. För att 

ytterligare förstärka detta skulle en flyer skapas som skulle uppmuntra till partnerns 

delaktighet och som kursdeltagarna kunde ta hem och påminnas om budskapet även hemma.  

I intervjuerna som gjordes till examensarbetet (Mattjus & Svenfors, 2019) framkom att flera 

av mammorna upplevde att de fått för lite information om amning från rådgivningen och 

från den förberedande kursen men också att de fått för lite verktyg att hantera de känslor 

som amningen gav upphov till. En del av mammor beskrev den första tiden av amning som 

chockartad. Genom att ta i beaktande det resultat som framkom i examensarbetet ville 

respondenterna utforma ett undervisningsmaterial i form av en PowerPoint samt en flyer 

som så långt som möjligt skulle svara på de upplevda bristerna som framkom i 

examensarbetet (Mattjus & Svenfors, 2019).  

Respondenterna gick igenom det material som vanligtvis används på 

föräldraförberedelsekurserna vid rådgivningarna inom Social- och hälsovårdsverket i 

Jakobstad (Jakobstad, Pedersöre, Nykarleby och Larsmo) och valde att skapa ett nytt 

undervisningsunderlag. Undervisningsunderlaget skulle svara på de brister som framkommit 

i resultatet från examensarbetet (Mattjus & Svenfors, 2019) samt vara en förnyad variant av 

det gamla undervisningsmaterialet. Under respondenternas praktikperiod på 

mödrarådgivningen framkom att det inte delas ut något skriftligt material till föräldrarna som 
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uppmuntrar till partnerns delaktighet i amningen. Respondenterna upplevde att ett sådant 

material saknades och flyern kunde därmed skapas fritt.  

3. 2 Målgrupp 

Eftersom det i examensarbetet (Mattjus & Svenfors, 2019) handlar om förstföderskor och 

förstagångsföräldrar och deras upplevelse av amningen men även om varifrån och hurudan 

information de fått om amning är målgruppen för detta utvecklingsarbete 

förstagångsföräldrar. Respondenterna i samråd med handledande lärare ansåg att en 

föräldraförberedande kurs skulle vara ett bra tillfälle att ge information om amning. Genom 

att framföra PowerPoint-presentationen och flyern på en föräldraförberedande kurs når man 

också ut till partnern eftersom båda föräldrarna inbjuds att delta. Målgruppen för detta 

utvecklingsarbete är alltså förstagångsföräldrar och speciellt inriktat åt partnern.  

För att lära känna gruppen och kunna utforma undervisningsmaterialet optimalt deltog 

respondenterna i ett tidigare tillfälle på föräldraförberedandekursen som behandlade 

barnavården.  

3.3 Familjeförberedelsekurs 

Familjeförberedelsekurser är en kurs som erbjuds åt blivande föräldrar som väntar sitt första 

barn. Kursen ordnas ofta av rådgivningspersonalen och hålls kvällstid med ett par 

kurstillfällen med olika teman. Enligt statsrådets förordning ska multiprofessionell 

familjeträning arrangeras för familjer som väntar sitt första barn (Finlex, 2011). 

Familjeträningen bör innefatta föräldragruppsverksamhet och förlossningsförberedelse 

(THL, 2015, s. 78). Hur kommunerna väljer att förverkliga detta varierar och därför varierar 

utbudet och utformningen av kurserna beroende på ort.  

Målet med de föräldraförberedande kurserna är förutom att ge information, stärka 

föräldraskapet och stödja i vardagen att främja kontaktskapande mellan blivande föräldrar i 

samma situation och uppmuntra till pappornas delaktighet i föräldraskapet. Under kursen 

strävar man även till att stärka föräldrarnas know-how för att underlätta den påkommande 

nya vardagen med en baby (Projektteamet för familjenätverket Lapaset, ss. 2-6). Olika teman 

tas upp under de olika kurstillfällena till exempel fostret, graviditetsförändringar, amning, 

barnavård, förlossning, barnsängstiden. Därtill tas upp om parrelationen, föräldraskapet och 

familjens olika stöd- och servicenätverk. Familjerna uppmuntras till att bekanta sig med 

förlossningssjukhuset på förhand om möjligheten finns. Konceptet bygger på 
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resursstärkande och kamratstöd mellan de blivande föräldrarna. Förhoppningsvis kan 

gruppen leda till vidare kamratskap också efter att kursen avslutats.  

3.4 Produkter 

Produkterna som respondenterna valde att skapa och använda under sitt 

undervisningstillfälle är en PowerPoint-presentation som kompletteras med en flyer i 

pappersformat.  

3.4.1 PowerPoint-presentation 

PowerPoint är ett program som tillhör Microsoft Office och går ut på att skapa grafiska 

presentationer. En PowerPoint-presentation fungerar som ett bildspel (Microsoft Office, 

2020). Genom att skapa olika bilder som ingår i presentationen kan man förmedla ett 

budskap eller kunskap. Genom att använda en PowerPoint kan man stödja budskapet och 

effektivera presentationen. För att PowerPointen ska vara ett hjälpmedel bör den utformas 

på rätt sätt. Skapandet av en PowerPoint är en kreativ process där man börjar med att välja 

presentationens tema. Därefter krävs bra disposition och förberedelser för att lyckas skapa 

en tilltalande men informativ presentation. En PowerPoint ska inte leda presentationen, den 

ska vara ett stöd för presentationen. (Microsoft Office, 2020). 

3.4.2 Flyers 

Flyers, även kallad flygblad eller reklamblad är en form av en tryckt pappersprodukt som 

ofta används för att snabbt, enkelt och kostnadseffektivt få ut sitt budskap åt andra (Lindbom, 

1999). En flyer är inte ett vikt pappersblad utan ett enkelt papper med en fram och baksida. 

Flyers använd ofta av företag för att hitta nya kunder och sprida budskapet om evenemang 

eller aktiviteter. Flyers benämns ofta som en form av ”gatumarknadsföring” (Vistaprint, 

2020). En flyer i form av ett faktablad är ofta dubbelsidig så att det ska få plats mera av 

information ska få plats. Flyerns utformning är beroende på budskapet, målgruppen och var 

den kommer att delas ut.  

Flyers som utformas i utbildningssyfte kräver noggrann utformning eftersom läsaren ofta 

fäster uppmärksamheten vid flyern en kort stund. Flyern behöver genast fånga läsarens 

uppmärksamhet och innehålla text som är rak, tydlig och lätt att ta in. Målet med en flyer är 

att få mottagaren engagerad. (Vistaprint, 2020).  

4 Processbeskrivning 
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I detta kapitel beskrivs hur respondenterna gått till väga vid utformandet av produkterna som 

utvecklingsarbetet består av. Två produkter gjordes inför undervisningstillfället, en 

PowerPoint-presentation och en flyer. Framställandet av produkterna beskrivs under skilda 

rubriker.  

Målet med PowerPoint-presentationen var att den skulle stöda det som respondenterna sade 

under lektionen. Den skulle också bidra till att upprätthålla uppmärksamheten hos gruppen 

genom att ge visuella intryck, det kan också tänkas underlätta inlärningen av det som sades 

genom att sträva till att kombinera olika former av lärande, det visuella och det auditiva. 

Utöver det användes demonstrationer av så väl amingsställningar som amningshjälpmedel. 

Målet med flyern var att på ett visuellt tilltalande sätt komprimera några av de viktigaste 

punkterna gällande partnerns roll i amningen. På så vis fick deltagarna med sig en del av 

föreläsningen i pappersform med förhoppningen att det vidare kunde leda till vidare tankar 

kring ämnet eller diskussioner mellan föräldraparen. 

4.1 Utformande av PowerPoint-presentation 

Presentationen som användes som stöd till undervisningsekvensen utformades i Microsofts 

PowerPoint. Presentationen utformades för att fungera som stöd för det som sades. 

PowerPoint-presentationen finns som bilaga. 

4.1.1 Planering av PowerPoint-presentation 

Planeringen av PowerPoint-presentationen gjordes så att respondenterna skrev ner det 

material upplevde vara väsentligt att ha med. Eftersom tanken var att PowerPoint-

presentationen skulle fungera som stöd för det som berättades behövde inte allt som sades 

finnas i text. När huvudrubriker som kändes väsentliga hade blivit nedskrivna planerades 

underrubriker och punkterna som skulle komma under dem. Till först planerades texten för 

att senare planera layouten. Planen för layouten var att den skulle komplettera flyern i 

färgerna och layout överlag. 

4.1.2 Innehållet i PowerPoint-presentation 

PowerPoint-presentationen bestod av 28 stycken sidor. Huvudrubrikerna var; amningens 

fysiologi, amningens positiva hälsoeffekter, amningsrekommendationer, den första 

amningen, amningen i babyns takt, babyns hungerssignaler, ett bra grepp, när mjölken stiger, 

utbud och efterfrågan, hur ofta ska man amma? Hur vet man att babyn får tillräckligt? att 

uppnå en fungerande amning, amningsställning, partnerns roll, vad du som partner kan göra, 
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amning som en fortgående process, hjälpmedel, vanliga problem, ibland lyckas inte 

amningen, sköt om dig själv och dina bröst och förstföderskors upplevelse av amning. 

Utöver huvudrubrikerna och dess texter finns också fyra stycken informativa bilder, och två 

bilder; en föreställande en ammande bebis som finns på första sidan tillsammans med 

rubriken “Amning” och respondenternas namn. Den andra bilden föreställer en bebishand 

bredvid en vuxen hand och är bredvid rubriken partnerns roll. En del av texterna är infattade 

i pratbubbelsliknande bilder. 

Rubrikerna och teman valdes från vårt examensarbete och infon vi presenterade togs dels 

därifrån, dels från examensarbetets källor. Vi var noggranna med att få med de ämnen som 

kommit fram i vårt arbete att förstföderskorna inte upplevde sig ha fått tillräckligt med 

information om. Vi försökte göra materialet omfattande och övergripande och försökte hålla 

en röd tråd så att de olika rubrikernas ordning skulle kännas logisk. Men för att lektionen 

inte skulle bli för tunglyssnad hade vi dels en paus i mitten där gruppen uppmanades stiga 

upp och ta något att äta och dricka, dels försökte vi varva PowerPoint-presentationens design 

så att den inte skulle bli tråkig att titta på.  

4.1.3 Layouten i PowerPoint-presentation 

PowerPoint-presentationen gick i liknande färger som flyern, turkos-grått-svart-vitt. 

Typsnittet som användes var Century Gothic som ansågs lättläst också när vissa sidor hade 

mycket text. Texten var endera svart eller vit beroende på bakgrundsfärgen som varierade. 

På en del av sidorna valdes en mer traditionell layout med rubrik och punkter rakt under 

dem, andra sidor utformades så att rubriken var till vänster och punkterna till höger. Somliga 

sidor hade rubrik och olika bubblor med punkterna i dem. I avslutningen där vi presenterade 

vårt examensarbete lite kort användes en tabell för att ge en övergripande bild av 

examensarbetets resultat. 

4.1.4 Edukandanalys 

Innan lektionen gjordes en edukandanalys, delvis i samråd med handledande hälsovårdare 

från mödrarådgivningen i Larsmo. Edukandanalysen var en del av en mera omfattande 

lektionsplanering som när den var klar sändes till handledande lärare för godkännande. I 

edukandanalysen framkom att alla i gruppen som föreläsningen hölls för var födda mellan 

åren 1999 och 1989, alla var födda i Finland och bosatta i Larsmo. Alla i gruppen var 

svensktalande och förstagångsföräldrar. 
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I lektionsplaneringen framkommer att respondenternas övergripande mål med föreläsningen 

var att föräldrarna skulle uppleva sig ha fått nyttig information och kunskap om amning och 

varifrån de kan skaffa sig mera information och stöd. Samt att de skulle ha fått en ökad 

känsla av trygghet och förberedelse inför den kommande amningen. Utöver det övergripande 

målet listades ett antal kognitiva mål så väl som affektiva mål för att vidare specificera målet. 

4.2 Utformande av flyern 

Flyern utformades från grundstrukturen mot det mera detaljerade som färger och bilder. För 

att utforma och designa flyern användes ett gratis designprogram på nätsidan Vistaprint.fi. 

Den färdiga flyern finns som bilaga 3. 

4.2.1 Planering av flyern 

Planeringen av flyern inleddes med att de idéer som fanns skrevs ner på ett papper, idéerna 

fick flöda fritt. Olika skisser för layouten gjordes upp för hand. Tipsen för att skapa en flyer 

som fanns på Vistaprints hemsida användes som guidelines. Ett utkast på text som kunde 

användas gjordes. Texten komprimerades till en kort och lättläslig form. Då en tydlig vision 

fanns och texten upplevdes som lämplig påbörjades designen. Flyern planerades så att 

informationen riktas till förstagångsföräldrar och främst till den partner som inte bär på 

barnet.  

4.2.2 Innehållet i flyern 

Målet var att på ett kort men informativt sätt framföra information baserat på de intervjuer 

som gjordes till examensarbetet (Mattjus & Svenfors, 2019) samt på litteratur som användes 

i bakgrunden gällande partnerns roll för en lyckad amningsupplevelse. I examensarbetets 

(Mattjus & Svenfors, 2019) bakgrund skrivs om partners roll för amningen och hur hens 

inställning till amning och stödet från partnern påverkar amningsupplevelsen och amningens 

längd. Texten som finns i flyern är i stora drag rakt kopierad eller i en komprimerad form 

från examensarbetet. 

Texten som valdes ut till flyerns framsida med tanke på att väcka uppmärksamhet hos läsaren 

och på ett positivt sätt uppmuntra partnern till att aktivt delta i amningen och att hen är en 

viktig del av en lyckad amningsupplevelse. På framsidan finns också nätadressen till 

Hälsobyn, Kvinnohuset som är en digital vårdtjänst som erbjuder stöd och information för 

Finlands medborgare men riktar sig även till vårdpersonal, tjänsten upprätthålls av 

universitetssjukhusen i Finland. På Kvinnohuset som är ett temaområde i Hälsobyn finns 
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mycket information i form av text och videor om graviditet, förlossning och amning 

(Hälsobyn.fi. 2020). Under respondenternas praktikperiod på mödra- och barnrådgivningen 

hänvisades föräldrarna ofta till denna nätsida för att förbereda sig och få mera information.  

På baksidan skapades en löpande text som lite kort berättar om amning och att amning är 

något båda föräldrarna kan vara delaktiga i. Därtill uppmuntras föräldrarna till att göra 

amning till sin gemensamma sak och att ett gemensamt beslut kring barnets matning stärker 

föräldrarnas samhörighet och delaktighet. Även i examensarbetets bakgrund utgående från 

litteratur uppmuntras till detta men också mammorna under intervjuerna var noga att påpeka 

just vikten kring ett gemensamt beslut och delaktigheten (Mattjus & Svenfors, 2019). På 

baksidan finns också fem punkter som partnern kan stödja en lyckad amning på, baserat på 

bakgrundslitteraturen (Mattjus & Svenfors, 2019). Till sist valdes det ut tre talande citat 

gällande partnerns stöd vid amning från intervjuerna som gjordes till examensarbetet.  

Längst ner på baksidan framkommer skribenternas namn, årtal som flyern skapades och 

yrkeshögskolans namn.  

4.2.3 Layouten i flyern 

Visionen var att flyern skulle vara liten och smidig, informativ, uppmuntrande och estetiskt 

tilltalande. Flyern skapades så att det finns en tydlig fram och baksida, en framsida som 

fångar uppmärksamheten och en baksida som är informativ. Eftersom flyern delades ut vid 

samma tillfälle som PowerPointen presenterades ville respondenterna att båda produkterna 

skulle ha samma typ av layout och liknande färger. Nyanser av turkos, blå-grått och grått är 

färgerna som användes. 

Framsidans bakgrund är en tonad bild av ett ammande barn som håller i sin förälders finger, 

bilden togs från nätsidan pixabay.com varifrån man får använda bilder gratis. Rubriken på 

framsidan ”Du som partner har en viktig roll för en lyckad amningsupplevelse!” valdes för 

att på ett uppmuntrande rätt väcka intresse hos läsaren om hur hen som partner kan stödja 

amningen. Textstorleken anpassades så att texten är lättläst, textsnittet valdes till 

”WesleyJF” eftersom det ansågs som estetiskt tilltalande och samtidigt lätt att läsa. Det som 

ansågs vara flyerns huvudbudskap har störst textstorlek och övrig text har lite mindre storlek.  

Övrig layout med figurer och former och hur texten placerades provades fram under 

skapandets process. Detaljerna är grafiska och stilrena. Med hjälp av dova färger bakom 

texterna lyfts texten upp från den vita bakgrunden och blir mera lättläslig. Figurerna som 

använts vid de fem tipsen på hur partnern kan stödja amningen togs från Microsoft Words 
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figurbank. Figurerna valdes ut för att väcka intresse, göra flyern mera levande men även så 

att de passar ihop med var och ett av tipsen, till exempel valdes ett hjärta vid punkten ”stödja 

och uppmuntra” och vattendroppe vid punkten ”påminn om att dricka ordentligt”.  

4.2.4 Verkställande av flyern 

Respondenterna ville att flyern skulle vara lätt och smidig att dela ut och läsa. Storleken 

valdes till 99x210mm och utan vikning med endast fram och baksida.  

Flyern utformades i gratisdesignprogrammet på vistaprint.fi, programmet var väldigt lätt att 

använda. Man kunde lätt prova olika sorters layouter, ändra tillbaka, förhandsgranska och 

fortsätta om man önskade. Efter att respondenterna var nöjda med flyerns innehåll och 

design skickades den till handledande lärare för godkännande. Några små ändringar gjordes 

efteråt och språket granskades noga innan flyern beställdes hem i pappersformat från 

vistaprint.fi. Flyern beställdes i 25 pappersexemplar som bekostades av respondenterna 

själva.  

5 Förverkligande av kurstillfället 

Under praktikperioden på mödra- och barnrådgivningen hösten 2019 tillfrågades personalen 

på Larsmo mödrarådgivning om respondenterna kunde hålla tillfället om amning på den 

föräldraförberedande kursen som pågick just då. Initiativet mottogs med tacksamhet och 

respondenterna fick ett datum för när tillfället skulle vara, det vill säga 12.12.2019 kl. 17:30-

19:30 varav respondenterna fick 75 minuter tid, inkluderat en kaffepaus. Tillfället kom att 

äga rum i Larsmo välfärdsstations kursutrymmen i Holm, Larsmo. Handledande lärare 

meddelades och materialet inför tillfället började utformas i god tid innan kurstillfället. 

Barnmorskan och amningshandledarutbildare Johanna Ahlgren och handledande lärare 

Marie Hjortell kom att delta i kurstillfället.  

Baserat på examensarbetet (Mattjus & Svenfors, 2019) gjordes en övergripande 

lektionsplanering som PowerPoint-presentationen sedan baserades på. Presentationen 

framfördes sedan som planerat. Edukandanalysen gjordes delvis i samarbete med 

mödrarådgivningens personal, som kände till kursdeltagarna från tidigare. Respondenterna 

deltog också i ett annat  kurstillfälle som ingick i föräldraförberedandekursen så att 

respondenterna fick möjlighet att presentera sig själva för gruppen och för att kunna 

observera gruppen. 
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PowerPoint-presentationen framställdes gemensamt genom att respondenterna granskat 

examensarbetet (Mattjus & Svenfors, 2019) och valt ut viktig och väsentlig information med 

tanke på målgruppen och syftet med presentationen. Under tiden som presentationen 

framställdes utförde respondenterna sina praktikperioder på mödra- och barnrådgivning, då 

diskuterades det med rådgivningspersonal som brukar hålla tillfället om amning på 

föräldraförberedandekursen om vad som brukar tas upp och vad som bör tas med i 

respondenternas material. PowerPoint-presentationen designades för att vara estetiskt 

tilltalande, intresseväckande och med lagom mycket text. I slutet av presentationen 

presenterades kort examensarbete (Mattjus & Svenfors, 2019) och resultatet därifrån.  

I samråd med rådgivningspersonalen och med tanke på vilka amningshjälpmedel 

respondenterna presenterat i examensarbetet valdes det ut ett par hjälpmedel som visades 

upp under kurstillfället, de var amningsgummi, elektronisk bröstpump och 

mjölkuppsamlare. Dessutom printades det ut anvisningar för oxytocinmasssage som också 

kom att förevisas under kurstillfället och som deltagarna fick prova på. Dockor användes för 

att demonstrera olika amningsställningar.  

Slutligen skapades en utvärderingsblankett som i slutet av tillfället kom att delas ut åt alla 

deltagare för att få feedback på kurstillfället, vad de tagit med sig och om de upplevt att 

något eventuellt saknades. Utvärderingsblanketten bestod av fem frågor varav två ja-nej 

frågor och tre öppna frågor. Blanketten godkändes av handledande lärare och printades ut 

inför kurstillfället. Blanketten finns som bilaga 1 till utvecklingsarbetet.  

Sammanlagt deltog 12 personer i föreläsningen och därtill en från rådgivningens personal 

och handledande lärare. Efter att presentationen var klar fyllde samtliga deltagare i 

utvärderingsblanketten. 

6 Respons på kurstillfället 

I utvärderingsblanketten svarade samtliga 12 deltagare “ja” på frågan “lärde du dig något 

nytt om amning?” Vi fick också flera goda svar på frågan “om du lärde dig något nytt, vad?” 

t.ex. “lägga mindre press på mig själv”, “olika amningsställningar, att man kan frysa ner 

mjölken och spara den”, “varför bröstvårtan blir mörkare” och “det mesta, allt från suggrepp 

till hur bröstmjölk ska förvaras.” 

På frågan “saknade du något, vad?” fick vi ett svar, “tvillingamning”. 
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På frågan “du som partner, vad tog du med dig från tillfället?” fick vi flera goda svar, t.ex. 

“att man skall uppmuntra mamman i sitt ammande”, “klarhet, känns tryggare” och “att jag 

som partner har en viktig uppgift att stöda mamman med amningen.” Den tysta responsen 

kursdeltagarna gav upplevdes som positiv av båda respondenterna. Vi upplevde att deras 

intresse bibehölls under så gott som hela föreläsningen. Under föreläsningen fick vi ett par 

frågor, och under kaffepausen fortsatte deltagarna att diskutera sinsemellan. 

Av handledaren fick vi enbart muntlig respons, men den var i princip uteslutande positiv. 

7 Kritisk granskning 

På det stora hela är vi nöjda med planeringsprocessen och framförandet av vår föreläsning. 

Vi upplever att materialet vi framförde var matnyttigt för målgruppen. Då vi kritiskt granskar 

processen kan vi konstatera att edukandanalysen brast i den mån att ett av paren väntade 

tvillingar, något vi missat. Ifall att vi skulle ha varit medvetna om det skulle vi ha 

inkorporerat en liten del om att amma tvillingar också, t.ex. en sida i Power-Point 

presentationen om att amma flerlingar och också förevisat vilka amningställningar man kan 

använda när man ammar tvillingar.  

I början av vår föreläsning nämnde vi att föreläsningen enbart kommer handla om amning 

och utgå från att man helammar, men vi var noga med att poängtera att också delamning är 

positivt och att det också är helt okej att inte amma alls. Vi ville få fram budskapet att amning 

är föräldrarnas eget val och att amning ska ge mera än det tar och att hur man matar sitt barn 

är föräldrarnas eget val. Vi upplever att det är svårt att utvärdera ifall vårt budskap om att 

man inte måste amma gick fram, eftersom det nämndes kort och i början. Under 

föreläsningens gång försökte vi förmedla en avslappnad inställning till amning generellt. 

Med tanke på användbarheten för vårt material gör vi bedömningen att flyern kunde 

användas också som sådan, utan att på så vis delas ut i samband med föreläsningen. Flyern 

ter sig tankeväckande också utan att förkunskaper om amning. Angående Power-Point 

presentationen tror vi att också den kunde uppfylla sitt syfte i att användas som grund för en 

föreläsning. Materialet är lätt redigerat beroende på behov och tillgänglig tid. 

Trots att vi upplevde gruppen som relativt öppen och avslappnad är det svårt att veta om alla 

vågade ställa de frågor som eventuellt fanns, kanske speciellt ifall papporna hade velat ställa 

några frågor. Vi uppmuntrade gruppen till att våga fråga och dela tankar under kurstillfällets 

gång men eventuellt kunde man ha haft anonyma frågelappar som vi skulle ha svarat på eller 
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att man skulle ha uppmuntrat den hälsovårdare/barnmorska som har hand om familjen på 

mödrarådgivning att fråga på följande rådgivningsbesök om det uppkommit frågor i 

efterhand.  

8 Diskussion 

Vi anser att vårt utvecklingsarbete svarar på vårt syfte väl. Genom skrivandet och 

genomförandet av vårt examensarbete och utvecklingsarbete har vi fått viktig kunskap 

gällande amning och partnerns roll för en lyckad amningsupplevelse med tanke på eventuellt 

framtida arbete med blivande föräldrar och ammande mammor. Arbetet har gett oss insikt i 

vad förstagångsföräldrar kan ha för frågor, tankar och tidigare inställning gällande amning 

och hur man som hälsovårdare på rådgivning på bästa sätt kan bemöta och förbereda dessa 

föräldrar inför amningen.  

Vid skapandet av flyern upplevdes det vara svårt att komprimera informationen och 

framställa den på ett kort men informativt sätt. Kurstillfället och framställandet av Power-

Point presentationen upplevde vi var ett bra sätt att på ett övergripande sätt presentera den 

viktigaste informationen gällande amning åt föräldrar utan tidigare amningserfarenheter. 

Eftersom vi hade så pass länge som 70 minuter på oss för föreläsningen upplevde vi att allt 

material som kändes väsentligt hans med. Föräldrarna kom också med frågor som vi hann 

svara på och med tanke på den respons vi fick kan man anta att inte heller kurstillfället 

upplevde föreläsningen som för kort. 

Att hålla en lektion på en föräldraförberedande kurs upplevde vi som en bra erfarenhet inför 

framtiden. Dels för att veta hur kurserna går till, dels för att ta del av denna form av 

rådgivningsverksamhet. Lite av en utmaning var det att ställa sig inför en grupp som redan 

haft två kurstillfällen och på så vis redan hade skapat sig en förväntan om vad de skulle få, 

men där hjälpte det nog mycket att vi hade fått bekanta oss med gruppen på tillfället innan. 

Troligen var det också trevligare för gruppen att vi hade hunnit presentera oss redan vid 

tillfället innan.  
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Utvärderingsblankett   
  
Lärde du dej något nytt om amning?  Ja Nej  
  
Om du lärde dej något nytt, vad?  
  
  
  
  
Saknade du någonting i undervisningen om amning? Ja Nej  
  
Om du saknade något, vad?  
  
  
  
  
Du som partner, vad tog du med dej från tillfället?  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Utvärderingsblankett   
  
Lärde du dej något nytt om amning?  Ja Nej  
  
Om du lärde dej något nytt, vad?  
  
  
  
  
Saknade du någonting i undervisningen om amning? Ja Nej  
  
Om du saknade något, vad?  
  
  
  
  
Du som partner, vad tog du med dej från tillfället?  
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