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___________________________________________________________________________ 

Bakgrund Amning minskar i Sverige liksom i flera andra länder, både i tidslängd och 

omfattning. Detta trots positiva effekter för både mor och barn.  

Personal inom mödra- och barnhälsovårdens har som uppgift att främja amning. Forskning 

visar att en positiv attityd till amning gynnar amningen som spädbarnsuppfödning.  Därför 

finns det anledning att undersöka blivande mödrars tankar om amning.  

Syftet med studien var att beskriva hur gravida förstföderskor uppfattar fenomenet amning.  

Metoden som användes var en kvalitativ studie där semi-strukturerade intervjuer användes 

för datainsamling. Totalt deltog 10 kvinnor i studien. Dataanalysen gjordes med 

fenomenografisk analysmetod.  

Resultatet: Gravida förstföderskors uppfattning av fenomenet amning var att det är en 

naturlig process vid barnafödande. De uppfattade amning som ett självklart val före någon 

annan uppfödningsmetod. Ett eget val av kvinnorna som inte påverkades av omgivningen. 

Partnerns betydelse är viktig för kvinnan, då hon förväntar sig dennes stöd. Kvinnorna 

reflekterar över amning när andra ser, offentlig amning, men detta är inget hinder i hennes 

val att amma. 

Konklusion: Resultatet visar att kvinnorna uppfattar amning som något naturligt de själva 

valt att göra. De upplevde att partnern var ett viktigt stöd. Kvinnorna hade reflekterat över 

amning när andra är närvarande då detta var något som uppmärksammats mycket i media.  
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________________________________________________________________________ 

Background: Breastfeeding decreases in Sweden as in many others countries, both in 

duration and scope. Thus despite the positive effects it has for both mothers and child.  

Midwives and nurses will promote breastfeeding. Evidence shows that a positive attitude 

towards breastfeeding will patronize this as infantfeeding. Therefore, there is reason to 

identify how expectant mothers think about breastfeeding. 

Aim: To describe pregnant primigravidas perceives the phenomenon of breastfeeding. 

Method: A qualitative study with phenomenographic analysis was used. Semistructured 

interviews were performed to collect data. 10 women were interviewed. 

Results: Pregnant primigravidas perception of the phenomenon of breastfeeding is that it´s 

a natural process of childbirth. They consider it as the best choice as infantfeeding. Their 
choice where not influenced by the surroundings, it were the women's own decision. 

Partner's role where important for the woman when she was expecting his support. The 

woman's reflected upon breastfeeding when other see, public breastfeeding, but this where 

no obstacle in her choice to breastfeed. 

Conclusion: The result showed that the women perceive breastfeeding as a natural choice 

that they themselves have chosen to use as infantfeeding. They felt that their partner where 

an important support. The women consider about breastfeeding in public something that 

attracted much attention in media. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Förord 

Vi vill rikta ett stort tack till personalen på barnmorskemottagningarna på respektive ort 

som har hjälpt oss att få kontakt med alla våra informanter.  

Även ett stort tack alla kvinnor som har valt att delta i vår studie. Utan er hjälp hade vi inte 

kunnat genomföra den. 
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INLEDNING 

I Sverige liksom i flera andra länder minskar amning både i tidslängd och omfattning, enligt 

Socialstyrelsen. Detta trots välkända positiva effekter för både mor och barn. 

Amning är ett naturligt sätt att ge sitt barn föda, och övervägande delen kvinnor väljer amning 

framför annan spädbarnsuppfödning. Studier visar att amning inte bara är en näringsmässig 

fråga, den påverkas även av sociala, emotionella, sexuella, kulturella faktorer för modern, 

hennes familj och nära vänner. Om kvinnan väljer att amma gynnar det samhället genom en 

ökad folkhälsa. Omgivningen påverkar kvinnan i valet att amma. Forskningen är dock 

begränsad när det gäller uppfattning om amning hos blivande mödrar. Målet med detta arbete 

är att få ökad kunskap om hur de uppfattar amning, vilket är viktigt i barnmorskans profession. 

Denna intervjustudie utforskar hur gravida förstföderskor uppfattar amning, ur ett hälsomässigt, 

traditionellt, kulturellt och socialt synsätt. Faktorer som har betydelse för kvinnans attityd till 

amning. 

 

BAKGRUND 

Hälsa och välbefinnande 
Hälsa innebär att må bra och kunna göra det som upplevs viktigt i livet (Dahlgren & Segesten, 

2010). Hälsa är vårdvetenskapens centrala fokus. Det är vårdens främsta uppgift att hjälpa 

människor till så god hälsa som möjligt och därmed lindra effekter av annat lidande. Sexuell 

och reproduktiv hälsa påverkar varje människas personliga relationer och sexuella aktiviteter 

under hela livet. Sexuella rättigheter innefattar rätten för alla människor att bestämma över sin 

egen kropp och sexualitet. Reproduktiva rättigheter omfattar den enskilda individens rätt att 

bestämma antalet barn och hur tätt dessa ska komma (Svenska Barnmorskeförbundet, 2016). 

Det centrala huvudområdet för barnmorskan faller inom området RPSH, Reproduktiv, Perinatal 

och Sexuell hälsa, enligt Svenska Barnmorskeförbundet.  Mödrahälsovården arbetar efter mål 

som bidrar till bästa möjliga fysiska, psykiska och sociala hälsan för den gravida kvinnan, det 

väntade och det nyfödda barnet. För att uppnå dessa mål behöver mödrahälsovården erbjuda 

insatser till alla blivande föräldrar. Hälsokontroller av både kvinnan och det ofödda barnet samt 

riktade förstärkta insatser till grupper av blivande föräldrar med särskilda behov. 

Mödrahälsovården arbetar för att uppmärksamma förändringar i närmiljön och samhället som 

kan påverka hälsan hos kvinnor och barn (Socialstyrelsen, 2006; SFOG 2008). I Sverige och 

flera andra länder tillhandahålls kostnadsfri mödrahälsovård samt barnhälsovård (Brenner & 

Buescher, 2011). Ur ett folkhälsoperspektiv är amning optimalt för barns och kvinnors hälsa på 

kort och på lång sikt. Bröstmjölk är den lämpligaste födan för spädbarnet upp till ett halvår 

(WHO, 2015). Bröstmjölken innehåller antikroppar som ger ett unikt skydd mot infektioner. 

Det är anpassat efter barnets behov innan barnet hunnit skaffa sig ett eget immunförsvar. 

Amning minskar risken för fetma, diabetes typ-2 (Horta, Loret de Mola & Victora, 2015). 

Vidare minskar risken för plötslig spädbarnsdöd, öroninflammation, eksem, samt astma. För 

kvinnan som ammar minskar risken för bröstcancer, äggstockscancer, diabetes typ 2 samt 

postpartum depression (Grummer-Strawn & Rollins, 2015). Barnmorskan värnar särskilt om 

kvinnan och hennes barn men även på ett jämnställt sätt till partner kopplat till deras livsvillkor 

i samhället (Svenska Barnmorskeförbundet, 2016). 
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Att bli förälder 
Att bli förälder är en avgörande livsförändring, som ofta ses som lycklig men stressande på 

samma gång. För kvinnan är det en ny och viktig fas i livet. Intresset för männens övergång till 

faderskap har ökat under de senaste decennierna. Åsenhed, Kilstam, Alehagen & Baggens 

(2013) studie visar att mäns psykologiska hälsa påverkas av att bli förälder. Enligt Dahlberg 

(2015) avvaktar kvinnor och män med högre social bakgrund, längre utbildning och högre lön 

med familjebildningen, men det har inte någon effekt på sannolikheten för att någon gång bli 

förälder. För kvinnan påverkas dock fertiliteten mer än för männen då kvinnans fruktbarhet 

minskar vid stigande ålder (Dahlberg, 2015). De blivande föräldrarna utvecklas under hela 

graviditeten till sin kommande roll. Tidigare erfarenheter liksom individuella egenskaper 

påverkar denna utveckling och bidrar till föräldraskapet. Att bli förälder är på det viset en 

skärningspunkt mellan det förflutna och framtiden (Karlsson, 2008). Könsroller påverkas av 

den kultur vi lever i. Politiker, sjukhuspersonal, familj, vänner i personens omgivning, påverkar 

kvinnans liv och tankar (Demirtas, 2012). Även normer i samhället påverkar kvinnan när det 

gäller amning. De blivande föräldrarna skapar sig redan tidigt i livet en attityd av egna 

erfarenheter om amning och spädbarnsuppfödning från familj, släktingar eller vänner (Vari et 

al. 2013). 

Historik om amning 
Amning ses som en naturlig del av livet och en del av reproduktionen sen tidernas begynnelse. 

Kunskap om amning fick kvinnor förr av någon med erfarenhet. Enligt Badinter började amning 

att regleras och begränsas i Frankrike på 1700-talet. Inom överklassen ansågs det som att 

förkasta den sociala och moraliska ordningen om kvinnan ammade. De strävade inte efter att 

amma, utan anlitade en avlönad amma, för att inte riskera sin skönhet, hälsa och sitt anseende. 

Männen såg amning som ett intrång i samlivet då läkarvetenskapen avrådde från samlag under 

amningstiden. Detta kunde leda till otrohet (Badinter, 1980). I Sverige utvecklas 

spädbarnsvården under denna tid till en vetenskap, pediatriken. Detta innebar ett nytt 

förhållningssätt med disciplin och regler för barnets kroppsliga funktioner. Folkliga sedvänjor 

trängdes undan mer och mer. Kvinnorna ammade länge utan inverkan av läkarvetenskapen, 

barnet lades till bröstet när det skrek eller var orolig, trots vetenskapens råd. Tankar om att 

begränsa amning fanns, men slår igenom på allvar först efter sekelskiftet 1900 (Svensson & 

Nordgren, 2002). Något tidigare, i slutet av 1800-talet fick vetenskapen mer gehör. En 

hälsosammare livsföring, vilket innebar renlighet, ordning och reda samt regelbundna måltider. 

I takt med att dessa sociala reformer infördes började barnuppfostran ses som en 

samhällsangelägenhet och amningen var en del i denna utveckling. Regelbundna måltider 

ansågs som en bra start på en disciplinerad fostran. Spädbarnet fick veta sin plats och skämdes 

inte bort med uppmärksamhet. Det ansågs att barnet mådde bäst av regelbunden matsmältning 

och uppfostran var det viktigaste motivet till dessa nya riktlinjer. Läkarvetenskapen var 

medveten om bröstmjölkens betydelse, den idealiska födan för spädbarnet. 

Barnavårdscentralerna växte nu fram och de nya vetenskapliga råden förmedlas till mödrarna, 

som dock var skeptiska till dessa råd (Svensson & Nordgren, 2002). Under 1930-talet fick fler 

kvinnor möjlighet att föda sina barn på sjukhus. Då skapas amningsrutiner från den rådande 

vetenskapen som förmedlades till kvinnorna redan på sjukhuset. Barnen separerades från sina 

mammor och lades i barnsalar, i sina vagnar och kördes in till mammorna på bestämda tider för 

att ammas. Här får schemamatningen sitt verkliga genombrott, vilket påverkade amningen 

negativt. De nya rutinerna tillät inte att barnet ammades efter sina individuella behov samt glesa 

amningstillfällena och korta sugstunderna gjorde det svårt för mödrarna att upprätthålla 

mjölkproduktionen (Svensson & Nordgren, 2002). 
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Amning 
Med graviditet och förlossning följer den naturliga förmågan att amma sitt barn och attityden 

till amning, vilken har ändrats från generation till generation. WHO:s rekommendation är till 

för att främja amning och bidra till att göra det möjligt för mödrar i hela världen att enbart amma 

sitt barn upp till 6 månader ålder. Detta för att uppnå optimal tillväxt, utveckling och hälsa. 

Rekommendationen är fortsatt amning med tillägg av adekvat tilläggskost upp till två års ålder 

eller längre (WHO, 2015). WHO/UNICEF introducerade Baby Friendly Hospital Initiative 

(BFHI) år 1991. Initiativet baseras på ”Tio steg för lyckad amning” och är ett led för att främja 

amning globalt. Många kvinnokliniker i värden har introducerat amningsvänliga rutiner och är 

utvärderade som Baby Friendly Hospital (Brenner & Buescher, 2011; Unicef, 2016; WHO, 

2015). Amningsvänliga sjukhus, introduceras 1992 i Sverige av Socialstyrelsen. Samtliga 

sjukhus med förlossning och BB erbjöds att delta. Då ett sjukhus ansåg att de arbetade efter de 

”Tio steg för lyckad amning” kontaktade de ett regionalt utvärderingsteam som kom och 

utvärderade kliniken. Då de fastställda kriterierna för BFHI var uppfyllda certifieras sjukhuset 

som ”Amningsvänligt sjukhus”. Folkhälsoinstitutet tar över initiativet 1997 – 2003, då 

sjukhusen omvärderas och initiativet utvidgas att omfatta hela vårdkedjan. Sedan 2003 har 

ingen nationell myndighet ansvar för Amningsvänliga sjukhus, det är upp till varje län/region 

hur detta efterföljs (Kylberg, Westlund & Zwedberg, 2014). De tio rekommenderade punkterna 

ska underlätta för barnmorskor och sjuksköterskor i olika länder att ge stöd till ammande mödrar 

och informera om de fördelar som amning har. Punkterna omfattar även utbildning av 

vårdpersonal. 

Enligt en rapport för barn födda 2013 från socialstyrelsen, minskar amning internationellt, dock 

i mindre utsträckning i Sverige. Amning minskar i alla samhällsgrupper. Andelen mödrar som 

enbart ammar sina barn vid två månaders ålder är 66 procent och vid fyra månaders ålder har 

siffran sjunkit till 53 procent. Mödrar med lång utbildning och mödrar födda i ett 

utomeuropeiskt land ammar dock i högre utsträckning under första halvåret än mödrar med kort 

utbildning och mödrar födda i Europa. Rapporten visade även att nedgången i Sverige när det 

gäller amning, planar ut något efter 2010. Även en viss regional skillnad i amningsfrekvens ses 

under barnets första sex månader (Socialstyrelsen, 2014). De flesta kvinnor i Sverige ammar 

från början. Många faktorer påverkar kvinnors amning, attityd till amning, kvinnans självtillit, 

kunskaper om amning, sociala omständigheter samt vilket barn i ordningen det är. Negativa 

bilder som att amning är genant, obekvämt och smärtsamt påverkar kvinnans syn på amning 

innan barnet är fött (Laanterä, Pietilä, Ekström & Pölkki, 2012). En studie av Brown visar att 

mödrar som är utåtriktade, emotionellt stabila och samvetsgranna väljer amning i större 

utsträckning och fortsätter amma under en längre tid (Brown, 2014). 

 

Skäl att inte amma 
En del kvinnor väljer att inte amma. De få kvinnor som inte ammar gör det för att balansera 

familjen, trots deras kunskap om amningens fördelar, men ofta har kvinnorna skuldkänslor visar 

en kanadensisk studie (Ludlow, et al., 2012). Kvinnorna gör detta val av olika anledningar. Det 

kan dels vara för att partnern ska känna sig delaktig och hjälpa till med matning. En del anser 

att det är smidigt och alla kan hjälpa till med matning och därmed spara tid. Några anser att det 

är billigare då de inte behöver köpa amningsinlägg, bröstpump och salvor om det blir sår på 

bröstet. Mödrar som inte ammar formulerar om talesättet "bröst är bäst", och fokuserar istället 

på "allas bästa är viktigast" (Sheehan, Schmied, Barclay, 2009). En studie från England, som 

handlar om unga kvinnor som är gravida för första gången, visar att de känner väl till fördelar 

och hälsovinster med bröstmjölk för både mor och barn. Trots detta ger de tillägg till barnet då 

kvinnorna upplever det pinsamt och genant att amma. Att amma offentligt bland folk anses 
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besvärande, då folk tittar på deras bröst på ett sexuellt sätt och inte som en mamma som ger sitt 

barn mat (Dyson, Green, Renfrew, McMillan & Woolridge, 2010). En annan studie från USA 

handlar om yngre gravida kvinnor, som visar på ambivalens och osäkerhet. De känner till 

hälsoeffekterna med amning men anser att det gör ont att amma, utsätts för allmän exponering 

så komplexiteten med amning tar överhand. Flaskmatning anses smidigt, en tillåtande frihet att 

kunna lämna barnet till någon annan. Studien resulterar i att de unga gravida kvinnorna behöver 

mer information och vägledning när det gäller amning (Wambach & Koehn, 2004). I en studie 

från Kina gjordes upptäckten att kunskapen och tilliten till amning minskat samtidigt som 

försäljningen av modersmjölksersättningen ökat. I Kina finns inga begränsningar när det gäller 

marknadsföring av modersmjölkersättning, här blir effekten av marknadskrafter tydlig. Landets 

ekonomi växer med 20 % årligen och numera står Kina för nästan en fjärdedel av världens 

försäljning av modersmjölkersättning. Trots att det bara är 50 år sedan amning var en norm i 

Kina och barnen ammades då i genomsnitt 12 månader (Tang, Binns & Lee 2015). En 

amerikansk studie visar att barn som ammas får mer uppmärksamhet i samband med amningen 

än barn som får bröstmjölksersättning (Smith & Ellwood, 2011). Stöd av professionell personal 

påverkar kvinnan i amningen (Ekström, Kylberg & Nissen, 2012). 

 

Stöd vid amning 
Att bli förälder för första gången är en stor förändring i en persons liv. För att klara av dessa 

förändringar behöver kvinnor både socialt och professionellt stöd. Ett bra stöd kan beskrivas 

som en interaktiv process som påverkar välbefinnande och individuell hälsa. Det sociala stödet 

får kvinnorna av nätverket runt omkring henne (Ekström & Thorstensson, 2015). Det kan 

innebära att paret söker stöd hos sina föräldrar vid amningsproblem (Ekström, Widström & 

Nissen, 2003). En fungerande relation med maken/partnern är viktig och ger en trygghet så att 

stödet blir starkare. Fäderna är intresserade av amning och är villiga att bli involverade och 

stöttande, men önskar mer information om amning och dess fördelar. Fäder utgör ett viktigt 

stöd, men forskning visar att hälsopersonal misslyckas med att involvera dem (Sherriff & Hall, 

2011). 

 Kvinnor kan uppleva att personal orsakar skuldkänslor genom att de förmedlar 

amningsframgång som en kunskap mer än ett naturligt skeende (Schilling Larsen, Hall & 

Aagaard, 2008). Enligt Ekström, Kylberg & Nissen, (2012) påverkar utbildning av barnmorskor 

och BVC-sjuksköterskor framgångsrikt amningslängden och frekvensen (Ibid). Professionellt 

stöd under graviditet bidrar till en positiv uppfattning om stöd vid amning efter födelsen, och 

påverkar positivt tiden för helamning (Ekström, Guttke, Lenz & Hertfeldt Wahn, 2011). Ett 

användbart arbetssätt inom mödrahälsovården, för att fånga upp kvinnor som kan behöva extra 

stöd, är att kunna förstå betydelsen av den moderliga personligheten hos blivande mödrarna 

(Brown, 2014). Forskning från Sverige visar att det är viktigt att personalen är positiv till 

amning (Ekström, Matthiesen, Widström & Nissen, 2005). Utbildning av vårdpersonal om 

amning, visar sig vara positiv hos mödrar under graviditeten. De kvinnor som tänker amma och 

får detta stöd av den utbildade personalen, ammar 3 månader eller längre samt i större 

utsträckning än de tänkt sig jämfört med kontrollgruppen (Blixt, Mårtensson, & Ekström, 

2014). Stöd för den nyblivna familjen bör utformas så att familjen kan vara tillsammans 

(Ekström, et al., 2003). Det är viktigt att stödet ges på ett sätt så kvinnan känner att hon är 

personligt respekterad för sina behov (Bäckström, Hertfelt Wahn & Ekström, 2010). Demirtas 

menar att även om det är skillnader mellan länder så är principen för amningsstöd detsamma 

över hela världen, det vill säga mödrars möjlighet till information och kunskap som främjar 

amningen. Vägledning som stödjer deras självförtroende och känslor av att vara kapabla att de 

har befogenheter som är anpassade till deras individuella behov (Demirtas, 2012). 
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I Sverige erbjuds stöd i föräldraskapet via mödrahälsovården av barnmorskor vid 

barnmorskemottagningar. Besök enligt riktlinjer enligt SFOG (2008) erbjuds samt 

föräldragruppsverksamhet. Det professionella stödet ges av barnmorskor och BVC-

sjuksköterskor (Ekström, Thorstensson, 2015). I ”Kompetensbeskrivning för legitimerad 

barnmorska” ska barnmorskan kunna ge stöd vid amning och ha förmåga att tillämpa kunskaper 

om amning (Socialstyrelsen, 2006). 

 

PROBLEMFORMULERING 

Personal inom mödra- och barnhälsovårdens har bland annat som uppgift att främja amning. 

Över tid har amningsrekommendationer sett olika ut. Studier visar att amning medför många 

hälsoeffekter både för mor och barn, samt om kvinnan väljer att amma gynnar det samhället 

genom en ökad folkhälsa. Trots detta visar forskning att amning minskar i både tidslängd och 

omfattning. Många varierande faktorer påverkar attityder till amning. Olika könsroller formas 

av socioekonomiska och kulturella aspekter i samhället som påverkar kvinnors liv och tillvaro. 

Studier visar att en allmän positiv uppfattning till amning gynnar amningen som 

spädbarnsuppfödning. Det finns anledning att undersöka blivande mödrars uppfattning om 

amning. Vad påverkar dem i deras val att amma? Attityder till amning påverkar valet men 

forskningen är begränsad när det gäller amningsattityder hos de blivande mödrarna. Målet med 

detta arbete är att få ökad kunskap om hur blivande mödrar uppfattar fenomenet amning för att 

som barnmorska kunna ge stöd till blivande mödrar och föräldrar vid amning. 

 

SYFTE 

Att beskriva gravida förstföderskors uppfattning av fenomenet amning. 

 

METOD 

Studien genomfördes inom ramen för kvalitativ vetenskapssyn med en induktiv ansats. 

Fenomenografisk metod valdes, se figur 1, då det är en metod som lämpar sig för att förstå 

snarare än förklara kvinnors uppfattning om amning som fenomen (Henriksson - Larsson, 

Knutsson Holmström, 2012). Inom fenomenografisk forskning anses det huvudsakliga 

resultatet utgöras av själva beskrivningskategorierna men hur dessa kategoriers inbördes 

framkommer i resultatredovisningen kan variera. Uljens (1989) tar upp tre olika kategorisystem 

som han benämner som hierarkisk, vertikal och horisontell. Ett hierarkiskt system visar på ett 

resultat där vissa av uppfattningarna anses mer utvecklade än andra. Ett vertikalt system 

rangordnar kategorierna utifrån ett förändringsperspektiv, hur en uppfattning exempelvis har 

förändrats under studien.  Ett horisontellt system innebär istället att beskrivningskategorierna 

betraktas som likvärdiga i relation till varandra. Fenomenografisk metod valdes för att 

förutsättningslöst kunna undersöka kvinnors uppfattning om amning och inhämta datamaterial 

med så lite påverkan som möjligt. Detta åstadkommes genom semi-strukturerade intervjuer, 

och därefter bearbetning av materialet.  
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Om själva fenomenet ska undersökas är det enligt fenomenografisk metod första ordningens 

perspektiv (Henriksson-Larsson, Knutsson Holmström, 2012). Om studien istället undersöker 

hur fenomenet uppfattas, benämns det att undersöka den andra ordningens perspektiv. 

Deltagarnas beskrivning är föremål för analysen och tolkningen. Enligt Sjöström och Dahlgren 

(2002) visar metoden på skillnader i människors upplevelser av ett fenomen, relaterat till deras 

egen situation och behov. Enligt Svenska akademiens ordbok (2016) betyder fenomen en 

företeelse, ett förlopp som visar sig för oss. Studien präglades av forskaren som är 

mätinstrumentet. Metoden undersökte hur människor uppfattade ett fenomen, inte på fenomenet 

i sig. Enligt Henriksson-Larsson, Knutsson Holmström (2012) är syftet med metoden att få en 

ökad insikt i hur deltagarna i studien handskades med vissa fenomen på olika sätt (Henriksson- 

Larsson, Knutsson Holmström, 2012). 

 

 

 

Figur 1. Fenomenografisk arbetsmetod (Henriksson- Larsson, Knutsson Holmström, 2012). 

 

Urval 
Ett strategiskt urval tillämpades och informanterna rekryterades från två städer med omgivande 

landsbygd, där endast en barnmorskemottagning fanns. Det fick därmed en spridning på 

kvinnors ålder, bakgrund, utbildning och civilstånd. Totalt tillfrågades 39 kvinnor om ett 

deltagande i studien. Några kvinnor valde att inte delta på grund av tidsbrist efter att de först 

tackat ja. Snöbollsurval användes för att rekrytera ytterligare två kvinnor för att uppnå önskat 

antal intervjuer. Tre kvinnor intervjuades per telefon. Anledningen till telefonintervju var 

svårigheter att hitta en tid som passade samt det geografiska avståndet. Totalt blev 10 blivande 

mödrar intervjuade som vid intervjutillfället var i graviditetsvecka 20-37. Intervjuerna tog allt 

från 15 min till 45 minuter. 

Inklusionskriterier 
Inklusionskriterierna för att delta i studien var gravida kvinnor i graviditetsvecka 29-34, som 

väntade sitt första barn. Graviditeten skulle klassas som en normalgraviditet. Kvinnorna skulle 

inte ha genomgått kirurgiska ingrepp i brösten och skulle förstå och göra sig förstådda på 

svenska. 

Miljö  
Kvinnorna rekryterades från barnmorskemottagningar i två mellanstora svenska städer i södra 

Sverige med upptagningsområde både i tätort och från landsbygden. Två av kvinnorna från 

snöbollsurvalet var boende i storstadsområden. 

  
Fenomen att utforska 

   
Intervjuer/ 

Transkribering 
   

Genomgång av 
materialet, 

beskrivningskategorier    

Beskrivningskategorier 
& Utfallsrum 
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Datainsamling 
Ett informationsblad delades ut till kvinnorna vid besök på barnmorskemottagning i 

graviditeten vecka 25-29. Där informerades om studien, dess syfte, frivillighet att delta, att de 

kunde avbryta när så önskades under arbetets gång och att data skulle behandlas konfidentiellt 

samt kontaktuppgifter till författarna. Kvinnorna uppmanades att själva ta kontakt med någon 

av författarna för att boka tid för intervju. Efter ett tag insåg författarna att detta inte var 

optimalt, då det var svårt att få kvinnorna att ta kontakt. Då ombads barnmorskorna att skicka 

kontaktuppgifter på de kvinnor som var intresserade, till författarna och kvinnorna kontaktades 

via telefon eller SMS. 

Innan intervjuerna påbörjades, gjordes en provintervju för att få en uppfattning hur frågorna 

upplevdes, samt för att testa tekniken. Provintervjun bidrog till att välja lämpliga frågor för att 

starta de semi-strukturerade intervjuerna på ett lämpligt sätt. Intervjuerna inleddes med 

frågorna: Kan du berätta för oss hur du resonerar när det gäller amning? – Har någon/något i 

omgivningen påverkat dig att göra detta ställningstagande? – Har din partner någon inverkan 

på din uppfattning? Beroende på kvinnornas svar anpassades följdfrågor för att hjälpa kvinnan 

vidare och kunna utveckla sitt resonemang. 

Datainsamlingen genomfördes som intervjuer som spelades in med diktafon eller telefon efter 

att informanten gett sitt godkännande. Semi-strukturerade intervjuer användes som 

datainsamlingsmetod, detta för att låta den intervjuade styra processen i dialogen genom sina 

svar. Sjöström & Dahlgren (2002) hävdar att det är lämpligast att inleda med några få 

startfrågor. 

De deltagande kvinnorna fördelades jämnt mellan intervjuarna. I samråd med kvinnorna valdes 

lämplig plats ut för genomförande av intervjun. Själva intervjuerna gjordes på bibliotek, 

familjecentraler samt barnmorskemottagningar. Tre intervjuer utfördes via telefon. 

 

Dataanalys 
Tillvägagångsättet vid analysen av datamaterialet i denna studie utgick från analys av 

fenomenografisk metod, enligt andra ordningens perspektiv. I ett första steg transkriberades de 

inspelade intervjuerna ordagrant och texten analyserades enligt Henricsson-Larsson, Knutsson 

Holmström (2012). Det innebär att texten lästes igenom för att bekanta sig med materialet. 

Nästa steg var att samla erfarenheter och reflektioner från de deltagande kvinnorna om 

fenomenet. Detta för att kunna hitta de mest signifikanta svaren från informanterna. Här får 

författarna ta del av informanternas sätt att förstå fenomenet, som till en början kallas för 

preliminära sätt att förstå fenomenet.  Dessa preliminära sätt att förstå problemet analyserades 

för att hitta ett mönster. I ett tredje steg grupperades sätten att förstå, beroende på likheter och 

skillnader av dessa.  I det fjärde steget skapades beskrivningskategorier av ovannämnda 

mönster. De bör vara kvalitativt åtskilda och distinkta, ömsesidigt uteslutande enligt Henricsson 

(2012) (se figur 2).  
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Figur 2. De olika stegen i fenomenografisk analys (Henriksson- Larsson, Knutsson Holmström, 

2012). 

 

Vid analysen av denna studie identifierades tre begrepp som enligt Sjöström & Dahlgren (2002) 

var viktiga: frekvens, det vill säga hur ofta nämns en företeelse. Position har också stor 

betydelse, var det något som nämnts tidigt eller sent i intervjusituationen. Hur ofta nämns 

viktiga detaljer tidigt. Värdet av en företeelse var ett annat viktigt begrepp, informanten 

framhåller en aspekt som betydelsefull (Sjöström & Dahlgren 2002). Genom att beakta dessa 

begrepp underlättas processen med att hitta mönstret i intervjuerna för att förstå fenomenet 

enligt Henricsson-Larsson, Knutsson Holmström (2012). 

Slutligen framkom beskrivningskategorierna och utifrån dem, skapades utfallsrummet och 

denna studies slutresultat. Studien använder sig av ett hierarkiskt system där ”något naturligt 

som kvinnan själv valt att göra” är relationen mellan beskrivningskategorierna och utgör 

utfallsrummet. Sammanställningen av intervjuerna blev fyra beskrivningskategorier. 

Relationen av beskrivningskategorierna är det som benämns som utfallsrummet och därmed 

studiens resultat (se figur 3). 

 

Etiska överväganden 
Forskning behövs och ska hålla hög kvalitet. Detta kallas forskningskrav, vilket innebär att 

forskningen ska leda till ökad kunskap. Samtidigt måste medborgarens integritet skyddas och 

kränkningar får inte förekomma. Detta krav kallas individskyddskrav (vetenskapsrådet, 2002) 

Forskningsetik vid studien var att värna om människors lika värde, integritet och 

självbestämmande hos alla som berördes. Detta innebar att etiska aspekter genomsyras genom 

hela arbetet. Genomgående pågick en reflektion som ansågs vara viktigt enligt Henricsson-

Kjellström, (2012). Deltagarna informerades om samtyckesprocessen. Det krävdes minst tre 

saker för att uppfylla kriteriet om samtycke: att de fick information om arbetet, att de förstod 

informationen och helst fick betänketid. Det sista var att valet var frivilligt och kvinnorna kunde 

när som hellst avbryta studien (Henricsson-Kjellström, 2012). Eftersom respondenterna i 

studien gjorde en aktiv insats har både muntlig och skriftlig information om studien 

 

 Lyssna igenom, bekanta sig med materialet 

 
Samla ihop materialet, hitta de signifikanta svaren från 
deltagarna. Ett preliminärt sätt att förstå ett fenomen. 

 
Gruppera de olika sätten förstå fenomenet, namnge dem  
-> beskrivningskategorierna 

 

Beskrivningskategorierna bildar det så kallade 
utfallsrummet som tillsammans bildar studiens 
slutresultat. 

  

  

  



9 

 

förmeddelats och särskild vikt har lagts vid att informera om vad samtycke innebar. Deltagandet 

i studien har varit frivilligt och detta har informerats både vid första kontakten samt vid 

intervjutillfällena. De har även lämnat skriftligt medgivande om att delta i studien. Vid första 

kontakten betonades även att det insamlade materialet kommer att användas i 

forskningsändamål på ett respektfullt och ändamålsenligt vis. Konfidentialitetskravet innebar 

att obehöriga inte fick ta del av känsliga uppgifter och/eller personuppgifter. Data förvarades 

på ett säkert sätt under arbetets gång och redovisas på ett sätt så att den inte kunde återföras till 

en viss person (Henricsson-Kjellström, 2012). Rekryteringen skedde från annan stad än där 

forskarna är verksamma och bosatta. Tillstånd att genomföra studien söktes skriftligt och 

godkändes hos verksamhetscheferna på respektive mottagning. 
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RESULTAT 

Informanternas utsagor är sammanställda utifrån en fenomenografisk analysmetod och omfattas 

av 4 beskrivningskategorier, vilka utgör en variation av gravida kvinnors uppfattning om 

fenomenet amning. Utfallsrummet benämns som ”något naturligt som kvinnan själv valt”. 

 

Figur 3. Beskrivningskategorierna/Utfallsrummet 

 

Naturligt att amma 

De intervjuade kvinnorna ansåg att amning var något helt naturligt (se figur 3). En process som 

händer i kroppen av sig själv som finslipats under många år för att kvinnor ska kunna ge mat 

och näring till sina barn på ett naturligt sätt. Kvinnorna uttryckte det som en självklarhet att 

amma. De hade inte funderat på amningen utan såg det som ett självklart val som var det bästa 

och det de ville göra. Denna positiva inställning hade de känt långt innan de blev gravida, men 

upplevde att amningen blev mer självklar under graviditeteten. 

Något som händer i kroppen och då är det väl meningen att man ska göra det. För 

annars skulle man inte få ….bröstmjölk. 

Kvinnorna som intervjuades var alla positiva till amning och ville amma, även om de gav 

uttryck för en viss tveksamhet då det var något nytt. De visste inte hur det skulle kännas eller 

upplevas då ett barn skulle suga på bröstet. Men ansåg ändå att det var något naturligt som 

brösten var till för och det skulle lösa sig när barnet väl var född.  

Kvinnorna uttryckte även en viss oro över att amningen kanske inte skulle fungera och att det 

kunde göra ont men ville ändå ge det en chans. Detta var inget som påverkade dem i deras val, 

men tanken fanns där att det kanske inte fungerar som de tänkt. Om amningen inte skulle 

fungera skulle det upplevas som jobbigt då kvinnorna hade uppfattningen att amning är det 

bästa, om den fungerar. 

Något naturligt 
som kvinnan 

själv valt

Naturligt att 
amma

Mitt eget 
val

Amma när 
andra ser

Partnerns 
betydelse
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Kvinnorna betonade vinsterna med att amma. Näringen är anpassad till barnets behov i 

bröstmjölken. De vet vad barnet får i sig och skyddar barnet i början mot infektioner samt ger 

ett bättre immunförsvar. Bröstmjölken sågs som något naturligt som kroppen tillverkat och som 
är barnets mat i början av livet. De nämnde att de lärt sig i redan under skoltiden att bröstmjölken 

var bra för barnet. Även närheten till barnet sågs som något positivt. Den ansågs skapa en bra 

relation med barnet. 

Det verkar ju vara så mysigt. Man får lite närhet till barnet och lite egentid, liksom. Lite 

mysigt sådär. 

Kvinnor betonade vikten av att amning är gynnsamt för deras egen hälsa, att allt går tillbaka på 

ett naturligt sätt. De uppfattade att amning är det bästa även om det finns bra alternativ. 

Kvinnornas uppfattning var att de vet vad barnet får i sig då det ammas. 

 

Mitt eget val 
Kvinnorna hade sett andra kvinnor amma, antingen deras egen mamma som ammat syskon, 

kompisar som fått barn eller andra släktingar. Kvinnorna ansåg att de vuxit upp med att amning 

var något de skulle göra och hade gjorts långt tillbaka i flera generationer. De upplevde att 

samtal om amning med de som hade erfarenhet var en positiv upplevelse.  

Kvinnorna hade fått tips om amning under graviditeten från olika håll, från anhöriga och vänner. 

Tipsen handlade om hur länge de skulle amma, när det var dags att börja ge ersättning och hur 

de kunde göra för att få sova längre på morgonen. Dessa råd gav en insikt, men kvinnor 

upplevde det inte som att de förändrade deras uppfattning. Normer i samhället påverkade och 

hävdade att amning var det bästa. Om det fungerade att amma skulle kvinnorna göra det, något 

som uttrycktes tydligt av kvinnorna. Kvinnorna uttryckte att de var säkra på sin sak, bestämt 

sig och ingen kunde få dem att ändra sig. Kvinnor upplevde att de kunde argumentera för 

amning, och av det blev de stärkta i sin uppfattning (se figur 3). 

Kvinnorna förespråkade och talade mycket positivt om föräldragrupper som barnmorskor höll 

i som handlade om amning. Många ansåg att de fick bra och säker information samt där. Några 

av kvinnorna i studien hade inte hunnit gå på denna träff men planerade det då de ansåg att det 

var viktigt. Vid kommande besök på barnmorskemottagningen kunde kvinnorna få 

kompletterande information om amning. 

Hur mycket barnmorskorna som kvinnorna träffat, hade tagit upp ämnet amning varierade. 

Några pratade mycket om det medan några inte nämnt det alls. En kvinna som hade pratat 

amning med sin barnmorska sa så här: 

Men hon, jag tyckte det var bra för hon var neutralt inställd till det och därefter stämde 

av hur jag hade tänkt. Så det föll sig ganska naturligt. 

Barnmorskan påverkade i liten grad, kvinnans val när det gäller amning. Ofta hade kvinnan 

redan bestämt sig tidigare. Däremot påverkade föräldragrupperna som tog upp amning att de 

kände sig trygga genom en ökad information, av kunniga barnmorskor. 

 

Amma när andra är närvarande 
Kvinnorna ansåg att media inte hade någon påverkan i valet att amma sitt första barn. De 

förklarade det som att de inte brydde sig om media. De kunde lyssna på det men ansåg att det 
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inte påverkade. Några av kvinnorna hade använt sig av sökningar på nätet när det gällde 

amningsinformation men om de önskade mer information gick de till säkrare källor.  

Något som kvinnorna hade uppmärksammat från media var diskussionen om att amma i 

offentlig miljö. De upplevde debatten som intressant nu när de själva var gravida. Kvinnorna 

nämnde att det var en mindre acceptans för amning offentligt i USA än i Sverige, med 

svordomar till de som ammade offentligt. Kvinnorna tog upp debatten om amning på café eller 

restauranger här i Sverige. De hade sett andra kvinnor amma, anhöriga/vänner eller några andra 

ute på offentliga ställen. Kvinnorna ansåg att de inte hade tänkt så mycket på det, för ofta 

ammade kvinnorna diskret. Eller så satt kvinnan lite vid sidan om. Men ingen hade varit med 

om att någon blivit utslängd eller tillsagd för de ammade offentligt. Kvinnorna ansåg att detta 

inte var något hinder för dem, om de skulle behöva amma (se figur 3). 

... inget som har påverkat mig, behöver jag amma så gör jag det. 

Men kvinnorna uttryckte en osäkerhet att de inte vet hur de kommer att reagera i situationen. 

Kvinnorna önskade att de kunde ge sitt barn mat när barnet blev hungrigt, var de än befann sig. 

De hade måttlig förståelse för personer som ansåg det som stötande att amma bland andra. 

Kvinnorna ville inte lämna sin plats och gå in på toaletten för att amma. Men de kunde ändå 

tänka sig att vända sig mot väggen eller ha kläder som var smidiga att amma i. Kvinnorna var 

beredda att anpassa sig så de inte behövde väcka anstöt för de personer som fanns i närheten. 

Kvinnorna hade reagerat på andra kvinnor som fått barn att de inte längre hade någon 

begränsning som fanns innan graviditeten, när det gällde att visa upp vissa kroppsdelar för 

andra. De upplevde att en del kvinnor som fått barn, “bara slänger upp brösten”. Inte för att 

kvinnorna hade något emot amning eller att amma på offentlig plats, men de hade funderat på 

det och undrade om det skulle bli likadant för dem när de skulle amma då kvinnorna var på 

besök på exempelvis jobbet. Kvinnor uttryckte att det störde deras integritet att amma när andra 

är närvarande. 

Jag känner mig inte som den moderliga typen. Jag är ju den privata typen, men det 

kanske ändrar sig om två månader. 

 

Partnerns betydelse 

Kvinnorna litade på att deras partner skulle hjälpa dem med amningen. Men i dagsläget var de 

inte riktigt medvetna om vad som väntade. Kvinnornas uppfattning var att deras män skulle 

stötta dem i vilket beslut de än kom fram till när det gällde spädbarnsuppfödning (se figur 3). 

De trodde dock att deras partner tyckte amning var det naturligaste valet men skulle det inte 

fungera så stöttar de ändå.  

... jag tror inte han... skulle lida så mycket om det inte funkar. Han skulle vara lite mer... 

att det löser sig. 

För några kvinnor var det en annan situation då partnern hade barn tidigare. Kvinnorna trodde 

att de kunde få bra hjälp av dem vilket gjorde dem trygga. 

När frågan ställdes till kvinnorna om partnerns inverkan till deras val om amning svarade 

kvinnorna att de inte påverkat dem någonting. Men kvinnorna tillade att de inte hade pratat om 

det, trodde han var positiv till det och att han inte har några åsikter om det. Kvinnorna berättade 

att deras partner var mån om att inte känna sig utanför, speciellt i början när det kommer bli 

mycket amning. Några hade då själv kommit med förslaget att de kunde rapa barnet efter 
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amningen och mysa när barnet hade ätit klart. De pratade inte om att ge mat på flaska till barnet 

utan ansåg att de kunde göra andra saker med barnet som gjorde att han kände sig delaktig. 

Kvinnorna tog upp jämställdhet när partnern nämndes. Hur länge de skulle amma hade med hur 

jämlikt de vill ha det hemma samt när ersättningen skulle introduceras. Kvinnor var beredda att 

sluta amma för att partnern ska känna sig delaktig och föräldrarollerna skulle vara mer lika. 

... i början har det varit ganska självklart att amma... sen är det ju så att i början är jag 

ju hemma, det är ju tanken i alla fall. Då kan jag ju lika gärna amma som att ge 

ersättning, det skulle vara mer på helgerna i så fall. 

Kvinnor nämnde även att föräldraledigheten påverkar hur länge de tänker amma. Partnern hade 

en önskan att vara hemma en länge tid på föräldraledighet och då skulle kvinnan börja arbeta 

tidigare och därmed sluta att amma.  Kvinnor upplevde att deras jobb var viktigt och de ville 

gärna komma tillbaka dit så fort de hade möjlighet. Detta skulle de kunna göra då partnern hade 

en önskan att få vara hemma och ersättningen kunde han ge.  

 

Utfallsrummet 

Utfallsrummet är en sammanställning av beskrivningskategorierna och deras inbördes relation 

(Henriksson-Larsson & Knutsson Holmström, 2012). Det första de nämnde i intervjun var, hur 

naturligt det var att amma. Fysiologiska funktioner gjorde det självklart och praktiskt. 

Genomgående sågs en tråd av något naturligt och ingen av kvinnorna ansåg sig påverkade av 

någon eller något i sitt val, utan upplevde att det var helt deras eget beslut att amma. Ett val 

som troligen undermedvetet hade formats redan under uppväxten. De tog själva upp amning i 

offentlig miljö det vill säga när andra är närvarande då de ansåg att det var något som de 

funderat på och uppmärksammats i media. Hur skulle de göra om barnet behövde mat då de 

inte var hemma utan på offentlig plats. De hade sett andra kvinnor amma sina barn utan problem 

på caféer och restauranger. Det fanns ju möjlighet att vända sig om lite och ha smidiga kläder 

som inte gjorde att det märktes att hon skulle amma. Kvinnorna ansåg att dessa funderingar inte 

var något som påverkade dem i själva valet att amma då amning ansågs vara naturligt och 

praktiskt när barnet ville ha mat. Partnerns stöd hade stor betydelse för kvinnornas inställning 

till amning. Men kvinnorna gjorde valet själva, där kunde partnern inte påverka dem. 

Uppfattningen var att partnern ville att barnet skulle ammas, och skulle bistå kvinnan vilket 

underlättade processen. Däremot kunde några kvinnor tänka sig att sluta med amningen för att 

göra föräldrarollen mer jämställd efter bara en kort tid. Detta har paret pratat om då de ville 

dela på föräldrarollen och föräldraledigheten. Barnet är bådas lika mycket och då ska ingen 

känna sig utanför utan kunna ta hand om barnet vare sig det gäller mat, blöjbyten eller närhet.  

Resultatet visar att kvinnorna uppfattning var att amning är något naturligt som kvinnans kropp 

kan åstadkomma och som är gjort för barnet. Normer från samhället, vad andra personer runt 

omkring henne säger om amning som barnmorska, media eller partner tar kvinnan till sig men 

påverkar henne inte i sitt val att hon ska amma sitt barn (se figur 3). 
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 
En kvalitativ ansats tar upp frågan om trovärdighet i en annan mening än den kvantitativa 

undersökningen. Kärnfrågan om trovärdighet i en fenomenografisk studie handlar om 

relationen mellan empirisk data och beskrivningskategorierna, som beskriver uppfattning av ett 

fenomen. Författaren måste presentera skillnader och likheter, och kunna visa att de är väl 

underbyggda av empiriska data. Detta kan göras med citat från intervjuerna för att stödja 

beskrivningskategorierna som underlättar för läsaren att kunna bedöma sambandet mellan 

beskrivningskategorierna. Studiens trovärdighet är baserad på en tydlig beskrivning av varje 

del av forskningsprocessen, och hur det förhåller sig till fenomenet. Detta förutsätter en utförlig 

beskrivning av intervjuerna båda vad gäller genomförande och analys, likväl som en 

omsorgsfull och relevant beskrivning av resultatet och konklusionen. Då finns en möjlighet att 

kopiera förfarandet (Sjöström & Dahlgren 2002). För att skapa pålitlighet i resultatet har det 

transkriberade materialet lästs och diskuterats av båda författarna i syfte att i samråd med 

varandra extrahera text ur intervjuerna för att bilda kategorier. Resultatet i en fenomenografisk 

studie utgörs av de beskrivningskategorierna och det utfallsrum som de tillsammans bildar. Det 

är av vikt att påpeka att denna abstrakta nivå som beskrivningskategorier utgör innebär att det 

inte är enskilda individers uppfattningar som speglas i resultatet utan en sammanställning. 

Enskilda respondenter kan därmed, i sin individuella utsaga, ha gett uttryck för fler än en 

uppfattning inom utfallsrummet. De beskrivningskategorier som framkommit är inte på förhand 

bestämda utan de är i sig resultatet av den analys som gjorts (Henricsson-Larsson, Knutsson 

Holmström, 2012). 

Tillvägagångssättet hur informationen om studien till kvinnorna presenterades, har i efterhand 

konstaterats att den skulle gjorts annorlunda. Men tanken var att arbetsbelastningen på 

barnmorskorna skulle vara så liten som möjligt i hennes arbete, därför valde vi att kvinnorna 

som ville delta skulle kontakta författarna via mail eller telefon. Detta innebar att det tog lång 

tid innan kvinnorna tog kontakt. Barnmorskorna som informerade kvinnorna upplevde de som 

positiva till att delta. Tillvägagångssättet ändrades, barnmorskorna tog kontaktuppgifter om 

kvinnan tackat ja till erbjudandet att delta. Intervjuarna tog kontakt via telefon, mail eller SMS 

för att höra om de önskade delta i studien. Detta ledde till att fler kvinnor kunde intervjuas och 

delta i studien. 

Svårigheten med en intervjustudie är att motivera informanten att delta i undersökningen enligt 

Sjöström & Dahlgren (2002). Detta blev tydligt under datainsamlingen i studien. Författarna 

rekryterade inte själva informanterna, utan det gjordes av barnmorskor som i allmänhet har små 

möjligheter att lägga tid på att motivera ett deltagande i en studie. 

Hur informationen om studien lämnas av barnmorskorna har betydelse för hur kvinnan upplever 

syftet. Det är mycket information som lämnas av barnmorskan vid besöket i vecka 25. De 

kvinnor vi intervjuade har alla haft en positiv attityd till amning, därför tror författarna att de 

gärna deltagit i intervjun. Om någon kvinna känt sig tveksam till amning, hade hon förmodligen 

inte tyckt att intervjudeltagandet känts bekvämt och därför tackat nej. Därför ses det som en 

svaghet i föreliggande studie att inte fått ta del av en kvinna som inte är positivt inställd till 

amning i studiens resultat.  

Två intervjuer gjordes via telefon, vilket kan ha påverkat resultatet då tolkningen endast blev 

av personens uttryck och språk. Enligt Kvale & Brinkmann (2014) har telefonintervju sina för- 

och nackdelar. Nackdelarna är att du inte ser den du intervjuar ansikte mot ansikte och kan få 

information som uttryck i gester och ansiktsuttryck. Det positiva är att intervjun kan göras även 
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om avståndet till personen är långt och besvärligt att få till en intervju på samma plats (Kvale 

& Brinkmann, 2014). Intervjuerna upplevdes trots detta som konstruktiva och datainsamlingen 

genomfördes. 

Redan tidigt i arbetet var tanken att dela upp intervjuerna och göra några var som även 

genomfördes av praktiska skäl. Kunskap finns att det kan vara positivt såväl som negativt att 

vara två personer vid samma intervju. Två intervjuare i intervjusituationen innebär att intimitet 

och även tillit förloras. Detta förebyggs när endast en utför intervjuerna. Dock kan uppfattningar 

av kvinnornas kroppsspråk och uttryck missas då endast det transkriberade materialet läses. 

Utskrift av intervjuer innebär dock enligt Kvale & Brinkmann (2014) ofta att det utskrivna 

tenderar att bli den empiriska kärnan. De poängterar det lingvistiska perspektivet som säger att 

en sådan utskrift är en översättning och att transkriberande därmed innebär transformerande. 

Även om utskriften är ordagrann påpekar Kvale & Brinkmann (2014) att mycket går förlorat så 

som ironi, gester, andning och tonfall. Detta kan vara viktigt att känna till men avvägningen 

gjorde att det i fenomenografisk forskning är tillräckligt med ett transkriberat material då syftet 

är att skilja uppfattningarna från respondenterna och hitta citat som utmärker meningsinnehållet 

(Kvale & Brinkman, 2014). 

Något som kan ha påverkat resultatet är författarnas tidigare arbetserfarenheter, då en av oss 

har arbetat som barnmorska i flera år och den andra har arbetat som sjuksköterska i många år 

och utbildar sig till barnmorska.  I efterhand ses detta inte ha påverkat resultatet i någon 

avgörande grad då författarna utgått från samma frågor och tagit del av varandras intervjuer 

efter hand under arbetets gång och därmed lärt sig av varandra. 

Denna studie är småskalig vilket fenomenografiska studier karaktäriseras av. Studien har inte 

lyckats fånga samtliga variationer av uppfattningar kring amning som kan tänkas förekomma 

hos blivande förstföderskor. Föreliggande studie kan åtminstone ge en indikation på olika sätt 

hur detta fenomen uppfattas då författarna i urvalsprocessen haft en strävan att hitta 

respondenter som har så stor spridning som möjligt avseende aspekter som lokalitet, utbildning, 

erfarenhet och liknande. 

 

Resultatdiskussion 
Studien visar att blivande förstföderskor har gjort valet att amma sitt barn långt innan de blev 

gravida. Alla kvinnorna tycker det är naturligt och självklart att amma. De ser det som en 

fysiologisk funktion som är naturlig. Kvinnorna ser amning som något som utvecklats under 

lång tid i människans historia. Deras uppfattning är att amning tillfredsställer barnens behov på 

många olika sätt. Resultatet tolkas som att kvinnorna anser det naturligt att amma men trots 

detta sjunker antalet kvinnor som ammar i Sverige enligt Socialstyrelsen (2012). Om kvinnor 

som valt att inte amma hade deltagit i studien, kanske orsaken till deras val framkommit. Det 

hade även varit önskvärt att kunna jämföra föreliggande studie med tidigare studier av kvinnor 

utan amningserfarenhet. Enligt en studie från USA påverkas kvinnor som vill amma av en 

positiv attityd till amning som norm i samhället runt omkring dem (Vari et al., 2013). 

Kvinnorna i studien är övertygade om amningens fördelar. De kvinnor som deltar är alla positivt 

inställda till amning. Kvinnorna tillfrågades om deltagande i studien och vid positivt svar ges 

mer information. Författarna tolkar det som att en kvinna som väljer att inte amma vill 

förmodligen undvika samtal om amning och avstår därmed att delta. När barnmorskorna 

frågade kvinnorna om de önskade delta fick de positiv respons men flertalet kvinnor hörde ändå 

inte av sig. Detta trots att svenska kvinnor är positiva till amning, de flesta börjar att amma sina 

barn men siffrorna sjunker sedan efter hand (Scott, et al., 2015). 
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Studien visar att kvinnor inte reflekterat över amningen innan graviditeten, men under 

graviditeten uppfattas amning som något de tänker göra oavsett vad andra säger eller tycker. 

Även om synpunkterna kommer från personer som står kvinnan nära eller bara är bekanta så 

har kvinnan bestämt sig. I föreliggande tolkas resultatet som att kvinnorna ser amning som 

något en mamma bör göra. Omgivningen förväntar sig detta, och även om kvinnorna hävdar att 

det inte påverkar deras val, gör samhällets normer och outtalade förväntningar att kvinnorna 

påverkas undermedvetet. Se figur 3. 

Ett flertal studier tyder på att professionellt stöd under graviditeten är viktigt för kvinnan när 

det gäller amning (Ekström et al., 2011; Ekström & Thorstensson, 2015). Enligt föreliggande 

studies resultat kunde inte kvinnans barnmorska påverka henne i valet att amma. De kan 

däremot påverka hur amningen blir och hur trygg kvinnan känner sig i sin nya roll som 

ammande mamma (Ekström et al., 2011). Barnmorskor kan genom upprepad dialog med de 

blivande föräldrarna vid besöken på barnmorskemottagningen samt vid föräldragrupper och 

amningsgrupper, förbereda de blivande föräldrarna på hur de gör när de ammar. Vad för 

kunskap och färdigheter behöver blivande föräldrar? Får båda blivande föräldrarna till det 

kommande barnet optimal information från sjukvården? Enligt Brown (2014) är det viktigt att 

stödet blir individuellt anpassat till de blivande föräldrarnas behov. Resultatet från föreliggande 

studie tolkas som att inga kvinnor gör reflektioner över behov av egen kunskap och färdighet 

som kan påverka hur framgångsrik amningen blir. 

Kvinnorna i studien var alla olika långt gångna i sin graviditet men resulterade ändå i likvärdiga 

svar om kvinnornas uppfattning om fenomenet amning. Det som skiljer sig något är hur mycket 

barnmorskan tar upp amning vid besöken på barnmorskemottagningen. Detta är beroende av 

hur amning tas upp under olika besök i graviditeten och olika mycket beroende på 

barnmorskans arbetssätt. Enligt SFOG (2008) ska amning tas upp vid flera tillfällen både 

individuellt och i grupp under graviditeten. Barnmorskor som jobbar med mödravård på 

barnmorskemottagningar har möjlighet att stötta blivande föräldrar genom att förbereda dem 

för amningen. Mödravården, som den är organiserad i Sverige, består under en normal graviditet 

av minst tio besök och skapar därmed förutsättningar för barnmorskan att inge förtroende för 

de blivande föräldrarna, och hjälpa dem att vara förberedda inför amningen.  Amning är en skör 

process (Svensson, Lundström, Vladic Stjernholm, Gustavsson, Powell, 2008) med många 

aspekter om vad det är som gör att familjen lyckas som den önskar. Svensson et. al (2008) 

hävdar att kunskap om amning ökar tilliten till den egna och barnets förmåga till fortsatt 

amning. Ekström, Kylberg & Nissen visar detta i en studie från 2012 att amningsutbildade 

barnmorskor i svensk mödravård påverkar amningen positivt. 

I den föreliggande studien tolkas resultatet som att olika faktorer påverkar attityden till amning. 

I en studie från Kina visas hur marknadskrafter kan påverka attityden till amning. Där ses ett 

samband med landets växande ekonomi och amningen som nästan helt trängts ut av 

modersmjölkersättning. Studiens författare hävdar att landets regering måste reglera 

marknadsföringen av modersmjölkersättningen, samt praktisera BFHI-riktlinjer inom vården 

(Tang, et al., 2015). 

Något kvinnorna tar upp och reflekterar över är amning i offentlig miljö, att amma när andra är 

närvarande. Detta var inte något som intervjuarna förväntade sig när startfrågorna utformades. 

Ingen av kvinnorna nämner något om bloggar eller kändisars uttalanden när det gäller 

amningsval. 

Varför amning i offentlig miljö var något de tänkt på mer och reagerat på allihop behöver 

utforskas vidare. I dagens västerländska samhälle inhämtas mycket information från digitala 

medier som kan påverka. För kvinnorna är det betydelsefullt att veta hur det kommer bli då 
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barnet blir hungrig och behöver ammas när de inte befinner sig hemma. Kvinnorna tycker det 

är intressant med debatten om amning när andra är närvarande. En studie från Australien gör 

en jämförelse mellan olika europeiska länder om offentlig amning som visar att tre fjärdedelar 

av svenska mammor ammar på offentlig plats. Motsvarande en tredjedel av italienska mammor 

ammar offentligt. Flera sociodemografiska faktorer påverkar på olika sätt i olika länder. I vissa 

länder är det mer accepterat att amma bland andra människor (Scott et al., 2015). I Sverige är 

det fortfarande accepterat att amma offentligt vilket kan ses i föreliggande studie då kvinnorna 

väljer att amma när barnet behöver mat även om det finns andra runt omkring dem. 

Kvinnor i föreliggande studie uttrycker att det är viktigt att vara diskreta vid amning offentligt, 

det finns människor som kan ta anstöt och det vill kvinnorna inte orsaka. Kvinnor upplever att 

vissa mödrar är alltför odiskreta. Samtidigt tycker de att det ska bli spännande att se hur det blir 

när de ammar. Kvinnor tror att personlighet påverkar hur hon upplever amning offentligt. Detta 

har förmodligen med att göra att vissa är mer blyga än andra. Enligt Scott et al., (2015) så visar 

studien att mammor med negativ attityd till amning offentligt, väljer att inte amma offentligt. 

De som inte vill amma när andra ser på tenderar att sluta amma tidigare än andra som inte är 

mot amning offentligt. Studien visar även att upplevda sociala normer påverkar 

amningsresultatet mer än mammornas attityder och kunskap (Scott et al., 2015). Kvinnorna som 

intervjuas i föreliggande studie uttrycker att de vill amma sitt barn om de behöver oavsett vilken 

plats, inget hindrar dem i deras val att amma. 

Kvinnorna i föreliggande studie beskriver att stödet från partnern i amningen är viktig. Det visar 

även studien av Sullivan, Leathers & Kelley (2004). Partners stöd påverkar hur amningen 

fungerar och hur länge kvinnan ammar. Men den visar även att kvaliteten i parets relation kan 

påverka amningstiden. Någon konflikt eller problem i relationen kan vara en bakomliggande 

orsak till att amningen avslutas tidigt (Sullivan, Leathers & Kelley, 2004). Därför är det av stor 

vikt att involvera partnern i amningen då de har stor betydelse för kvinnorna, för att amningen 

ska fungera naturligt som kvinnorna vill och har valt. 

Kvinnorna i föreliggande studie är välinformerade att det är positivt med amning både för dem 

själva och barnet. De flesta planerar att amma barnet i början men för partnerns delaktighet och 

föräldraskapets jämställdhet pratar kvinnorna om att delvis sluta amma efter bara någon månad. 

Detta för att partnern ska få möjlighet att ge barnet mat och ha samma ansvar som kvinnorna 

själva. I en studie av Palmqvist, Zäther & Larsson (2015), beskrivs partnerns syn på amning 

och om utanförskapet. Kvinnorna uppfattar att deras partner anser att amning är det bästa trots 

att det kan hota jämställdheten, men kvinnorna är inte beredda att sluta amma bara till förmån 

för jämställdheten. Partnern kan utföra andra uppgifter med barnet som gör att de är jämställda 

i föräldraskapet. Partnern anser att barnet och modern behöver varandras närhet speciellt i 

början, vilket dock gör att de känner sig utanför (Palmqvist et al., 2015). Sudien av Sullivan et 

al., (2014) visar att nivån av hushållssysslor för kvinnan påverkar amningen. Vid höga nivåer 

av hushållssysslor upphör amningen tidigt vilket talar för att partnern har en viktig roll i 

engagemanget i hemmet och därmed känna sig viktig för kvinnan och barnet (Sullivan et al., 

2014).  Detta är en viktig information att delge kvinnorna vid besök hos barnmorskan och att 

även partnern involveras så kvinnorna inte ger upp amningen för jämställdhetens skull. Om 

informationen ges på rätt sätt får de en annan förståelse när barnet är fött och amningen startar. 

Kvinnorna förvärvsarbetar i större utsträckning nu än tidigare och är måna om sina egna 

karriärer, och överväger att sluta amma för att jobba och lämnar över föräldraledigheten till 

partnern i större utsträckning nu än tidigare. Kvinnor överväger att sluta amma för att partnern 

ska få möjlighet att få samma närhet till barnet som mamman får vid amningen. Paret ser det 

som ett sätt att bli jämställda. De nyblivna föräldrarna behöver stöd att vara jämställda utan att 

för den delen göra likadant. Kvinnor och män har olika fysiska förutsättningar, vilket ger 
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möjligheter att komplettera varandra. Som barnmorskor i allmänhet och som barnmorskor i 

mödravårdsverksamhet finns möjlighet att diskutera och problematisera jämställdhetsfrågor i 

föräldragrupper, vid besök i mödrahälsovård och även vid inspirationsföreläsningar 

 

Kvinnor i föreliggande studie uttrycker att de eventuellt vill styra amningsperioden efter sin 

föräldraledighet. Partner uttrycker en önskan om att vara föräldraledig en längre period och 

kvinnor vill gärna återgå till sitt arbete då de anser att karriären är viktig. En studie från Thulier 

& Mercer (2009) visar att ammande kvinnor saknar sitt jobb mindre än kvinnor som ger sitt 

barn annan spädbarnsuppfödning. Det kan påverka att amningstiden blir längre än först 

planerats då kvinnorna delvis glömt bort jobbet under amningstiden (Thulier & Mercer, 2009). 

Stuart-Macadam & Dettwyler (1995) hävdar redan 1995 att när kvinnor väljer bort amning gör 

de det på grund av önskan att kunna lönearbeta. Detta är de största hoten mot amning i 

framtiden. 

Konklusion  
Resultatet visade att kvinnorna uppfattar amning som något naturligt som de själva valt att göra. 

De upplever inte att någon eller något har påverkat dem i sitt ställningstagande. Kvinnorna 

reflekterar själva över amning när andra är närvarande, offentlig amning. De upplever partnern 

som ett viktigt stöd. Resultatet visar att kvinnor uppfattar att amma sitt barn hör till illusionen 

av föräldraskapet. 

 

Förslag på klinisk tillämpning 
Barnmorskor inom mödravård har en stor möjlighet att förbereda blivande föräldrar inför 

amningen. Detta kan göras vid besök på barnmorskemottagningar, föräldragrupper, 

amningskurser. Detta förutsätter adekvat utbildning av barnmorskor, både i amningskunskap 

och samtalsteknik. Då kvinnorna upplever, och studier visar att partnern stöttar dem i amningen 

är det viktigt att partnern involveras i samma utsträckning som kvinnan. Synpunkterna att sluta 

amma för att vara jämställda i parrelationen, behöver lyftas och diskuteras med blivande 

föräldrar. Blivande föräldrar behöver stöd för att komplettera varandra, utan att det behöver 

hota jämställdheten. 

Förslag på fortsatt forskning 
Forskning behövs om attityden hos kvinnor som är tveksamma till amning och attityden till 

amning hos förstagångsfäder. Ytterligare områden som behöver undersökas är om 

jämställdheten hotar amningen. Hur amning offentligt påverkar amningsvalen då kvinnorna i 

studien gjort författarna uppmärksamma på detta. 
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Bilaga 1 – INFORMATION TILL KVINNORNA 

Information om deltagande i studie till förstföderskor, hur gravida 

 förstföderskor uppfattar fenomenet amning 

 

Bakgrund och syfte     
Vi är två studenter som är intresserade av förstföderskors uppfattning om amning. I Sverige 

behövs ytterligare forskning inom området då relativt få studier är utförda. Syftet med denna 

studie och magisteruppsats är att beskriva blivande förstföderskors uppfattning av fenomenet 

amning. 

 

Förfrågan om deltagande 
Vi undrar om du vill delta i denna studie som innebär att du kommer att bli intervjuad av en av 

oss. Ditt deltagande är förstås helt frivilligt och om du bestämt dig för att delta, kan du när som 

helst avbryta ditt deltagande.  

 

 

Hur går studien till 
När du gett oss besked via e-post eller telefon (se nedan) att du vill delta hör vi av oss till dig 

och bokar in ett datum samt plats för en intervju. Det blir en av oss som kommer träffa dig och 

gör en intervju som tar max 60 min. Vi kommer då ställa några frågor om din uppfattning om 

amning. 

 

 

Innebär ditt deltagande några risker eller några fördelar? 
Deltagandet i studien kommer att beröra dig och din egen uppfattning om amning. 

Forskningsetik vid examensarbeten är att värna människors lika värde, integritet och 

självbestämmande hos alla som berörs. Detta innebär att etiska aspekter tas hänsyn till under 

hela arbetet.  

 

 

Hantering av insamlade data 
Konfidentialitetskravet innebär att obehöriga inte får ta del av känsliga uppgifter och/eller 

personuppgifter. Data förvaras på ett säkert sätt under arbetets gång. Data redovisas på ett sätt 

så att den inte kan återföras till en viss person 

 

Hur får jag information om studiens resultat? 
Resultatet från studien kommer att publiceras i en magisteruppsats och eventuellt i en 

vetenskaplig tidsskrift där ingen deltagande person kommer att kunna identifieras. 

 

 

Frivillighet  
Deltagandet i studien är frivilligt och den framtida vården påverkas inte oavsett om du väljer 

att delta eller inte. 

 

 



 

Ansvariga 
Om du är intresserad eller har frågor kring studien är du välkommen att kontakta oss på mail 

eller telefon. 

 

Marie Leward-Westin           Jill Harrysson 

Leg Barnmorska,  Leg Sjuksköterska, Barnmorskestudent 

Tel: 0739-823077             0702-801837 

E-post: marie.leward_westin@vgregion.se    E-post: hjharrysson@gmail.com 
         
 

Du kan också vända Dig till vår handledare:  

Elisabeth Kylberg 

Biträdande professor i folkhälsovetenskap     

Tel: 0500- 44 84 85                                        

E-post: elisabeth.kylberg@his.se     
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Bilaga 2 – INFORMATION TILL BARNMORSKORNA 

Information till barnmorskor på mödrahälsovården gällande 

förstföderskors deltagande i följande studie. 

Hur uppfattar gravida förstföderskor fenomenet amning? 

 

 

Bakgrund och syfte 
Vi är två studenter som är intresserade av gravida förstföderskors uppfattning om amning. I 

Sverige behövs ytterligare forskning inom området då relativt få studier är utförda. Syftet med 

denna studie och magisteruppsats är att beskriva blivande förstföderskors uppfattning av 

fenomenet amning. 

 

 

Hur går studien till 

Barnmorskor på de två aktuella mödrahälsovårdsmottagningar kommer att dela ut 

informationsbrev till de gravida kvinnor som uppfyller inklusionskriterierna. Förstföderskor 

som kan förstå och prata svenska, där graviditeten klassas som normal och kvinnan får inte ha 

gjort några kirurgiska ingrepp i brösten. 

I brevet med inbjudan till studien framkommer tydligt att det är fråga om frivilligt deltagande 

och hur de kan anmäla sitt deltagande med kontaktuppgifter till oss två studenter. Intervjuer 

kommer att ske på plats som kvinnan önskar. 

 

 

Innebär deltagande några risker eller några fördelar? 
Deltagandet kommer att beröra kvinnan och hennes egen uppfattning om amning. 
Forskningsetik vid examensarbeten är att värna människors lika värde, integritet och 

självbestämmande hos alla som berörs. Detta innebär att etiska aspekter måste genomsyra under 

hela arbetet.  

 

 

Hantering av insamlade data 
Konfidentialitetskravet innebär att obehöriga inte får ta del av känsliga uppgifter och/eller 

personuppgifter. Data förvaras på ett säkert sätt under arbetets gång. Data redovisas på ett sätt 

så att den inte kan återföras till en viss person. 

 

Information om studiens resultat? 
Resultatet från studien kommer att publiceras i en magisteruppsats och eventuellt i en 

vetenskaplig tidskrift där ingen deltagande person kommer att kunna identifieras. 

 

 

Frivillighet  
Deltagandet i studien är frivilligt och kommer inte att påverka den framtida vården oavsett om 

deltagaren väljer att medverka eller inte. 

 



 

 

 

 

Ansvariga 
Om du har frågor kring studien är du välkommen att kontakta oss på mail eller telefon. 

 

Marie Leward-Westin          Jill Harrysson 

Leg Barnmorska    Leg.Sjuksköterska, barnmorskestudent                    

                              

Tel: 0739-823077        Tel: 0702-801837  

E-post: marie.leward_westin@vgregion.se    E-post: hjharrysson@gmail.com 

         
 

Du kan också vända Dig till vår handledare:  

Elisabeth Kylberg      

Biträdande professor i folkhälsovetenskap     

Tel: 0500- 44 84 85                                        

E-post: elisabeth.kylberg@his.se     
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Bilaga 3 – ARBETSFÖRDELNING 

 

Jill Harrysson           Marie Leward-Westin                                        

Sökning av vetenskapliga artiklar inför 

bakgrund 

Sökning av vetenskapliga artiklar inför 

bakgrund. 

Sammanställning av tidigare forskning 

och bakgrund 

Sammanställning av tidigare forskning 

och bakgrund 

Genomläsning av metodböcker Genomläsning av metodböcker. 

Utformning av enkätfrågor Utformning av enkätfrågor 

Intervjuer samt transkribering Intervjuer samt transkribering 

Sammanställning och nedskrivning av 

resultat 

Sammanställning och nedskrivning av 

resultat 

Dataanalys Dataanalys  

Formulering av metoddiskussion Formulering av metoddiskussion 

Formulering av resultatdiskussion Formulering av resultatdiskussion 

Bearbetning av resultatdiskussion Bearbetning av resultatdiskussion 

Korrekturläsning Korrekturläsning 

 

 

 

 


