
Student  
HT 2016 
Examensarbete, 15 hp 
Dietistprogrammet, 180 hp 

 

 

Förstagångsmammors upplevelse 
av amning 

- En kvalitativ intervjustudie  

 

First-time mother’s experiences of 
breastfeeding 

- A qualitative interview-study 

 

 

Lina Skoog och Linnéa Westling 



 

 

     

  



 

 

SAMMANFATTNING  

Bakgrund Amningsdurationen har minskat i Sverige sedan mitten på 1990-talet och 2014 var 

det bara 15,4% av alla mammor som helammade upp till sex månader. World Health 

Organization (WHO) globala rekommendation är helamning i sex månader, något som också 

används i Sverige. Att det finns hälsofördelar med amning för såväl mamma som barn är väl 

dokumenterat, men trots de rekommendationer och hälsofördelar som finns, var det bara 

24,6% som helammade upp till sex månader i Västerbotten 2013.  

Syfte Studiens syfte var att undersöka tankar och upplevelser relaterat till hjälp och stöd från 

vården, inför och under amning hos förstagångsmammor.  

Metod Nio enskilda, kvalitativa intervjuer genomfördes med förstagångsmammor. 

Mammorna rekryterades via annonsering på barnavårdscentral (BVC) och Facebook. Vid 

intervjuerna användes en semistrukturerad frågeguide. Intervjuerna spelades in med mp3-

spelare och transkriberades i anslutning till intervjuerna. Data som samlats in har sedan 

analyserats med en kvalitativ innehållsanalys.  

Resultat Mammorna upplevde ett varierande stöd från vården när det gällde amning. Det 

fanns mammor som uttryckte önskemål om mer stöd och hjälp, medan andra var nöjda. 

Mammorna i studien upplevde både psykologiska och fysiologiska problem med amningen. 

Mammorna var överlag nöjda med den hjälp de fått på BVC, medan däremot BB fick mer 

kritik.  

Slutsats Studien visade att det fanns ett behov av mer stöd och hjälp till förstagångsmammor 

när det gäller amning. Att ge dem mer praktisk hjälp med amningsteknik, amningsobservation 

samt att varje vårdarbetsplats har en hanledningsplan för hur man arbetar med amningsfrågor, 

är exempel på insatser man skulle kunna göra för att eventuellt förbättra stödet till 

förstagångsmammor kring amning. I de fall där flera yrkesgruppers kompetens behövs, skulle 

man även kunna arbeta tvärprofessionellt.  



 

 

ABSTRACT 

Background The duration of breastfeeding has decreased in Sweden since the mid 90’s, and 

in 2014 only 15,4% breastfed exclusively to six months. The global recommendation for 

breastfeeding from WHO is to breastfeed exclusively for six months. Health benefits of 

breastfeeding for both mother and child are well documented. Despite recommendations and 

health benefits, only 24,6% breastfed exclusively in Västerbotten 2013.  

Objective The aim of this study was to examine thoughts and experiences related to help and 

support from health caregivers, before and during breastfeeding among first-time mothers.  

Methods Nine individual, qualitative interviews were held with first-time mothers in Umeå. 

Mothers were recruited through advertising at child-healthcenter and at Facebook. During the 

interviews a semi-structured interview-guide was used. The interviews were recorded and 

transcribed. The collected data was analyzed using a qualitative analysis.  

Results The mothers experienced a varied support from health caregivers. There were 

mothers that expressed a wish of being given more support, whilst others were happy with the 

support that was given to them. The mothers were overall happy with the help they got at the 

child-health center, while the birthing-center was more criticized. The mothers in this study 

experienced both psychological and physiological difficulties regarding breastfeeding. 

Conclusion The conclusion of this study was that there is a need for more support and help to 

first-time mothers. To give mothers more help with breastfeeding-technique, breastfeeding-

observation and to have guidelines for how to work with breastfeeding-related questions are 

examples of how the support could be improved. When needed, caregivers should work cross-

professional in order to provide the best support possible for first-time mothers.  
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1 Bakgrund  
World Health Organizations (WHO) globala rekommendation är att amma exklusivt under 

barnets sex första månader, följt av amning med tilläggskost av god kvalitet upp tills barnet 

är, två år eller äldre (1). Sverige har anammat rekommendationen om helamning i sex 

månader och därefter fortsatt amning med tilläggskost under första levnadsåret, eller så länge 

föräldrar och barn vill (2). Amningsdurationen i Sverige har minskat för varje år sedan mitten 

av 90-talet, men minskningen har planat ut sedan 2010.  År 2014 var det 15,4% som följde 

rekommendationen med helamning, det vill säga endast bröstmjölk samt D-vitamin och vid 

behov läkemedel, upp till sex månader. Västerbottens län ligger i topp jämfört med övriga 

Sverige, men ändå var det bara 24,6% av alla mammor som 2013 fortsatte att helamma upp 

till sex månader (3). Efter nio månaders ålder var det 35 % av mammorna som helt eller 

delvis ammade sina barn.  

 

Att det finns hälsofördelar för såväl mamma och barn vid amning är väl dokumenterat (4-13). 

Det finns övertygande bevis för att amning ger en minskad risk för: akut öroninflammation, 

gastroenterit, luftvägsinfektioner samt övervikt/fetma i barndomen hos friska, fullgångna 

bebisar i västvärlden (4). Amning verkar också vara associerad med barns kostvanor när de 

blivit äldre (5-9). Man har sett i studier, att barn som ammats har lättare att acceptera nya 

smaker när de introduceras för fast föda (5,6), medan flickor som ammats mindre än sex 

månader löper större risk att vara petiga i maten när de är sju till tio år (7). Det verkar kunna 

bero på att bröstmjölken fungerar som en smakbrygga (8,9). Perrine et al. fann att barn som 

ammats även hade högre intag av frukt, grönsaker och vatten, jämfört med barn som inte hade 

ammats (9).  

 

Även för mamman finns det hälsofördelar om hon ammar (10-13). I en studie fann man att 

mammor som ammade hade en minskad risk för bröstcancer med 4,3 % för varje år hon 

ammat (10). Även risken att utveckla äggstockscancer har setts minska (11). Den relativa 

risken att utveckla denna cancerform minskade med 2 % för varje ammad månad. Man har 

dessutom sett ett samband mellan amning och minskad risk för diabetes typ 2 efter graviditet 

bland mammor som ammade upp till sex månader eller mer. En längre period av amning har 

också setts vara associerad med mindre förekomst av riskfaktorer för kardiovaskulära 

sjukdomar (13).  

 

Trots de hälsofördelar och rekommendationer som finns, är det en stor andel kvinnor i Sverige 

som ammar kortare tid än rekommendationen säger. Genom att undersöka hur mammor 

upplever amningen och vilken hjälp och vilket bemötande de upplever ifrån vården kan man 

upptäcka eventuella brister. Därmed finns möjlighet att eventuellt förbättra det stöd som 

erbjuds, vilket i förlängningen skulle kunna leda till att fler mammor fortsätter att amma enligt 

rekommendation.  
 

2 Syfte  
Studiens syfte var att undersöka tankar och upplevelser relaterat till hjälp och stöd från 

vården, inför och under amning hos förstagångsmammor.  
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3 Metod  
3.1 Metodval 
En kvalitativ metod valdes då studiens syfte var att utforska känslor och upplevelser. Att 

använda sig av en kvalitativ metod ger deltagarna möjligheten att uttrycka sig med egna ord 

(14, s.62). Enskilda öppna intervjuer valdes som datainsamlingsmetod då det ger bättre 

möjligheter att få fram enskilda individers inställningar och upplevelser (14, s.97,98). 

 

3.2 Urval och rekrytering  
Ett slumpmässigt bekvämlighetsurval gjordes. Annonser med information om studien där 

intressenter uppmanades kontakta författarna sattes upp på en Barnavårdscentral (BVC) i 

Umeå, samt lades ut i fyra föräldragrupper på Facebook. Annonsen lades också upp på 

författarnas privata Facebooksidor.  

 

I annonsen (Bilaga 1) söktes förstagångsmammor i Umeå, som i intervjuform var intresserade 

av att berätta om sina upplevelser av att amma. Ett följebrev (Bilaga 2) med ytterligare 

information om studien skickades ut via mail till de intressenter som hörde av sig. I anslutning 

till det skickades också inklusionskriterier för studien ut. Inklusionskriterierna var: 

förstagångsmamma, boende i Umeå med omnejd, fått barn under senaste året, fullgången 

graviditet (över 37 veckor), talar och förstår svenska, inte tvillingfödslar eller mer.  

 

Tjugosju mammor hörde av sig, men fem av dem svarade inte på följebrevet. Åtta mammor 

uppfyllde inte ett eller flera av inklusionskriterierna. Av resterande 14 valdes, nio mammor ut 

vilka snabbast kunde bekräfta en tid för intervju. Resterande fem blev reserver.  
 

3.3 Datainsamling  
Öppna intervjuer valdes som datainsamlingsmetod, och en semistrukturerad intervjuguide 

gjordes (Bilaga 3). Intervjuguiden var uppbyggd kring tre delar: tiden före förlossningen, 

tiden efter förlossningen samt kostråd. 

 

Intervjuerna spelades in med hjälp av mp3-spelare och ägde rum där det passade mamman: i 

samtalsrum på Umeå universitet, på café eller i hemmet. Sju av nio mammor hade med sitt 

barn. Vid intervjutillfället var båda författarna närvarande, den ena ledde intervjun och den 

andre förde anteckningar samt ställde eventuella följdfrågor. Efter de första två intervjuerna 

reviderades intervjuguiden en aning utifrån de svar mammorna gett. Intervjuerna tog i 

genomsnitt 38 minuter där den längsta var 58 minuter och den kortaste 24 minuter.  
 

3.4 Databearbetning och analys  
Intervjuerna transkriberades ordagrant, med undantag för utfyllnadsord, i direkt anslutning till 

att de hållits. Transkriberingen delades upp så att författarna gjorde halva intervjumaterialet 

var. Mammorna och barnens namn skrevs inte ut men transkriptionerna numrerades. Texten 

delades in i tre delar: före förlossningen, efter förlossningen och kostråd. Alla transkriptioner 

lästes igenom noggrant flera gånger, av båda författarna. En kvalitativ innehållsanalys valdes 

för analys av data (15).  Meningsbärande enheter som beskrev tankar och upplevelser kring 

amning valdes ut, kondenserades och samlades i ett dokument (se Bilaga 4).  Upprepningar, 

utsvävningar och berättelser om andras upplevelser, valdes bort. Utifrån de kondenserade 

meningsenheterna formulerades koder som skrevs in i ett Excel-dokument. Underkategorier 

skapades sedan utifrån kodernas innebörd. När koder och underkategorier skapats för allt 

material slogs underkategorier som passade bra ihop till en huvudkategori. Kategorierna var 
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ömsesidigt uteslutande (15). För att se hur underkategorier bildade kategorier se Bilaga 5. 

Analysprocessen genomfördes tillsammans. Under hela analysprocessen lästes 

transkriberingarna igenom flera gånger för att säkerställa att kodningen svarade mot 

deltagarnas egna upplevelser. Resultatet presenteras utifrån de fem huvudkategorierna och 

citat från intervjuerna för att styrka beskrivningar och tolkningar (16). 
 

3.5 Etiska reflektioner 
Informerat samtycke inhämtades via informationsbladet som skickades ut i 

rekryteringsprocessen, samt muntligt inför varje intervju (17, s.32). Det kan vara känsligt att 

prata om svårigheter man stött på med amning, så för att mammorna skulle känna sig trygga 

att dela med sig av sina berättelser, förtydligades i början av varje intervju att det inte skulle 

läggas någon värdering på mammornas upplevelse. De informerades också om att deras svar 

skulle behandlas konfidentiellt och att det i uppsatsen inte skulle skrivas ut några namn. 

Mammorna hade också möjligheten att avbryta intervjun när som helst, utan att behöva 

motivera varför.   
 

3.6 Förförståelse  
Att författarna studerar till dietister kan ha påverkat studiens utfall. Frågeguiden utformades 

utifrån författarnas förkunskaper om kost, amning och rekommendationer. En fråga handlade 

till exempel om deltagarnas eventuella önskan om att få ha kontakt med en dietist, och risken 

fanns naturligtvis, att de av artighet inte skulle våga svara ärligt. Eftersom att ingen av 

författarna själv har barn fanns ingen egen erfarenhet av upplevelsen av amning. 

4 Resultat  
Deltagarna i studien var alla förstagångsmammor i åldrarna 25-33 år. De hade varit i kontakt 

med olika vårdcentraler i Umeå, ingen var ensamstående, utbildningsnivå varierade och 

mammorna hade olika sysselsättningar före graviditeten. Fem av nio mammor ammade vid 

tiden för intervjun, deras barn var sex veckor-elva månader gamla. De fyra som avslutat 

amningen hade gjort det när barnet var sex veckor-sex månader gammalt. Barnens åldrar 

varierade vid tiden för intervjun från sex veckor till 1,5 år och de var av olika kön. Totalt blev 

det fem huvudkategorier vilka sedan användes som rubriker i resultatdelen. 

 

4.1 Osäkerhet inför det nya  
Alla mammor ville amma i den mån det skulle fungera. En del mammor hade dock en lugn 

inställning till amning, och kände sig praktiskt förberedda. De tänkte att man tar det som det 

kommer. 

”Jag har alltid sett amning som en slags naturlig del. Jag vet att det inte funkar för 

alla, men jag hade som utgångspunkt att det borde, det känns som att kroppen är 

funtad för att fixa det ändå.” Mamma 9 

De flesta kände dock en oro inför amningen; skulle det göra ont och skulle det vara psykiskt 

påfrestande och man kände sig nervös. De funderade också på hur man vet att barnet äter och 

är mätt, och om man skulle komma att ha tillräckligt med mjölk.  

Inför förlossningen fick de flesta mammor höra ifrån vården att det fanns flera hälsofördelar 

med amning. Det kunde vara att amning är mysigt, praktiskt, ekonomiskt, att man knyter an 

bättre till sitt barn och att det kan hjälpa kroppen att komma tillbaka efter en graviditet. 

Hälsofördelar för barnet hade fokus på att barnet får bättre immunförsvar av amning. Man 
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hade också hört att barnet får näringsämnen via bröstmjölken, blir smartare än barn som inte 

ammats och har en minskad risk för övervikt. En del mammor fick dock inte höra talas om 

några hälsofördelar.  

En del mammor tyckte inte att de fick tillräckligt med information om amning före 

förlossning. Man tyckte inte att det räckte att t.ex. bara se en film om amning på 

föräldraträffen och faktabladen från BVC kunde upplevas som för fysiologiska och 

otillräckliga. 

”… då frågade barnmorskan mig om jag ville amma, och då sa jag ja, och då fick jag 

en folder. Och då, det kan jag känna, det är faktiskt ganska svårt att amma, vilket man 

inte inser förrän man gör det. Och då räcker det inte med en folder” Mamma 5 

 

4.2 Mitt barn behöver mat och jag behöver hjälp 
Det var blandade känslor kring tiden på BB. Många mammor hade svårt med 

amningstekniken i början, och det fanns en upplevelse av att trots att man gjorde något för 

första gången förväntades man veta vad man gjorde. Amningen beskrevs som ångestfylld den 

första tiden. Det fanns en osäkerhet kring hur ofta och hur mycket man skulle amma.  

”Jag minns att jag var otroligt rådvill. Jag visste inte alls, vad gör vi här för 

någonting och hur gör vi det här? Det kändes som att man blev uppslängd på BB och 

sen förväntades veta hur man ska ta hand om ett barn.” Mamma 9  

Att få mycket olika råd upplevdes som stressande och skapade osäkerhet. De mammor som 

inte fick igång amningen på BB upplevde även det som stressigt.  

En del mammor uppgav att de blev osäkra på sig själva på grund utav vårdpersonalens 

bemötande, och att de inte kände att BB litade på deras förmåga att amma. Två mammor 

berättade att BB gett ersättning till barnet utan mammans medgivande, vilket upplevdes som 

sårande. Det kunde kännas som att personalen på BB gav ersättning istället för att hjälpa till 

att få igång amningen. Den bristande tilliten som mammorna kände för personalen på BB 

upplevdes som jobbig. En mamma uppgav att personalen på BB gav henne känslan av att vara 

otillräcklig.  

”På BB så blev det väldigt jobbigt eftersom vi fick så olika råd hela tiden. Vissa ville 

propsa på ersättning, och jag kände mig jättesårad minns jag, över att dom tyckte det. 

Dels på grund utav att det ligger någon slags otillräcklighet, kan inte jag producera 

tillräckligt till mitt barn? Men sen också att jag hade nog en känsla av att det var 

tillräckligt.” Mamma 9 

Hos en annan mamma, som uttryckt en önskan om att ge sitt barn ersättning på BB men inte 

fick det, fanns en önskan om att BB inte skulle vara så emot ersättning.  

De flesta hade önskat sig en mer närvarande personal på BB, och det kändes som att 

personalen inte fanns där för en. Personalen kunde upplevas som oengagerad, och BB 

upplevdes som underbemannat. Tiden på BB beskrevs bland annat som: frustrerande, 

förvirrande och extremt dålig, samt att BB var dåliga på förstagångsföräldrar. En mamma 

berättade att hon uttryckligen bett om jättemycket hjälp med amningen, men upplevde att hon 

inte fick någon hjälp alls. 

”Jag tycker att BB och förlossningen skulle behöva lära sig lite mer om, ja men 

framför allt hur man tar hand om förstagångsföräldrar. För det tyckte jag dom var 

riktigt urusla på.” Mamma 6 
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Men det fanns också mammor som uppskattade hjälpen på BB och tyckte att personalen var 

hjälpsam och att det var lätt att få hjälp. De upplevde att de fick bra verktyg med sig hem för 

att komma igång med amningen. En del mammor tyckte också att BB var eniga i det de sa och 

att BB gav bra hjälp åt förstföderskor.  

”Första tiden jag ammade var svår. […] Men där ska jag ju tacka barnmorskorna på 

BB för dom var ju guld värda, där fick jag ju mycket hjälp, mycket tips och trix, testa 

det här, testa det här och så. Så det var ju skönt.” Mamma 3 

Det varierade hur länge mammorna låg kvar på BB. En mamma uppgav att hon kommit in på 

BB en lugn helg och fått stanna i tre dagar, medan en annan mamma kom in när BB var 

överfullt och fick åka hem efter tio timmar.  

De flesta av mammorna tyckte att det fungerade bättre med amningen efter att man kommit 

hem från BB; att amningen gick bättre när de hittade ett sätt som passade dem själva, som 

t.ex. att liggamma. Amningen upplevdes som en lärofas, att det var någonting man lärde sig 

med tiden.  

Alla mammor upplevde att det var lätt att få kontakt med mödravårdscentralen (MVC) och 

BVC, och att man fick tider snabbt, med undantag för under semestern. BVC fick överlag 

positiv kritik och personalen där upplevdes som kompetent och engagerad. Det upplevdes 

som tryggt att ha en nära kontakt med vården. Många hade ett stort förtroende för vården och 

kände att det var skönt att kunna lita på sin vårdpersonal.  

”BVC-sköterskan kom på besök. Så då frågade jag igen, ser det ut som att det här går 

bra? Du vet såhär, bekräfta mig. Och hon var ju såhär också superhärlig och bara 

’vilket samarbete!’, du vet såhär, hon kände väl; den osäkra mamman behöver nåt 

nu.” Mamma 7 

Men det fanns också mammor som hade ett lägre förtroende för BVC och MVC. När 

vårdpersonal upplevdes som handfallna gav det ett minskat förtroende.  

”När inte liksom deras normala metoder hjälpte mig, då tyckte jag att då stod dom lite 

rådlösa. Så det kände jag att, där tappade jag lite förtroendet. För det kändes som att 

när det blev lite krångligare än normalfallet så kändes det som att dom bara matade 

på med samma råd. Som jag inte tyckte funkade. […] . På det sättet kan jag känna att 

jag kände mig lite, jag behövde mer hjälp än jag kunde få.” Mamma 8 

En del mammor tyckte att amningen var jobbig känslomässigt, och att den kunde skapa 

ångest. När det inte fungerade upplevdes det jobbigt att inte kunna ge sitt barn mat och man 

oroade sig att barnet inte skulle gå upp i vikt.  

”Man jobbar och man känner hur kroppen verkligen jobbar för att försöka ge mera 

mat och så räcker det ändå inte till. Det blev känslomässigt jobbigt, jag känner att jag 

försöker ge mitt barn mat, men det går inte.” Mamma 3 

En mamma upplevde att det fanns rutiner inom sjukvården som fångade upp henne när hon 

mådde dåligt psykiskt, medan andra mammor uppgav att de inte visste vart de skulle vända 

sig när de mådde dåligt psykiskt. Det fanns en känsla av att vara ensam i sin upplevelse och 

en önskan att veta att man inte var ensam om sina känslor.  

”Man blir inte erbjuden att prata med någon heller. Utan du måste ta tag i allt själv. 

Vilket jag tycker är lite tråkigt, man vet ju inte vem man ska vända sig till för att få 

någon hjälp.” Mamma 6  
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Fysiologiska problem som uppstod var sår på bröstvårtorna, stasande och ömmande bröst eller 

bitande bebis. Det kunde också finnas en känsla av att vara låst när man ammar och vissa 

mammor kände sig isolerade hemma.  

”Men alltså man visste ju att förlossningen skulle göra superduper ont, men sen 

kanske det är en lite skimrande bild över amning, att det är så himla härligt och 

mysigt. Och det är det ju inte. Det är supertråkigt att sitta i soffan en hel dag, alltså 

man blir lite knäpp av det.” Mamma 7 

Mammorna uppgav att de i efterhand kände att de hade velat få mer information, hjälp och 

stöd kring amning, både innan och efter förlossning. De hade velat vara bättre förberedd på 

krångel och vart man skulle vända sig när man upplevde besvär.  

Man hade velat få veta att amning tar mycket tid och energi, att det påverkar hemmalivet och 

att man blir låst, samt att det kan vara psykiskt jobbigt. Det fanns också en önskan om att få 

veta mer om alternativen till helamning. De uppgav att det hade varit svårt för dem själva att 

ställa dessa frågor innan förlossningen, eftersom de ju stod inför en helt ny upplevelse, och 

därför inte heller visste vad de skulle fråga. 

”Man är så himla osäker, man vet ju som inte. Det är nog mer att det hade behövts 

mer information, för innan har man ju ingen aning om vad man ska fråga egentligen, 

för man vet inte hur det är.” Mamma 7 

4.3 Önskan om stöd kring kostfrågor 
Det fanns en osäkerhet kring vad mammorna kunde äta under tiden de ammade. Många hade 

hört att vissa livsmedel gav bebisen ont i magen, och tänkte därför på att undvika dessa 

livsmedel. En del mammor fick inga kostråd alls under tiden de ammade, och de önskade att 

de hade fått det. Många uppgav att den information de fått kring amning ofta kommit i form 

av broschyrer, och att de då kände att de inte orkade läsa alla papper och la dem på hög.   

”Alltså de här infobladen dom delas ju ut. Det var ju nästan när du kommer och säger 

’hej jag är gravid’ så är det baam, här har du en lunta papper, varsågod och läs typ.” 

Mamma 3  

”Vid första BVC-besöket fick vi så många böcker, så jag bara la dom i en hög och har 

inte riktigt tittat på dem.” Mamma 8  

På en direkt fråga om mammorna hade önskat att få kontakt med en dietist, svarade 

majoriteten av dem ja. Alla fick inte kostråd under graviditet eller amning, och det fanns en 

osäkerhet kring vad man kunde äta. Mammorna uttryckte att en dietist hade kunnat ge hjälp 

med: att ge bebisen bästa kost, att göra egen barnmat, att bryta dåliga vanor från graviditeten 

och att behålla vikten när man ammar. Mammorna ansåg att en dietist blir en trovärdig källa 

till information.  

”Barnmorskor kan ju allt om kroppen och bebisar. Men dom har ju kanske ingen koll 

på kost alls. De har ingen koll på träning efter graviditet och under graviditet. Och 

det är klart, de kan inte veta allt, men då kanske man måste ta in experter.” Mamma 7 

4.4 Att sluta amma  
De mammor som beslutat att avsluta/ trappa ned amningen uppgav flera olika orsaker: sår på 

bröstvårtorna, mjölkstockning som blev bröstbölder, en känsla av att mjölken inte räckte till, 

att bebisen tappade intresset för att amma, att bebisen började bita. En mamma kände sig 

slutkörd av att försöka få igång amningen och lade därför ned amningen på uppmaning av 

vården. Mammorna i studien ammade från sex dagar upp till delamning vid elva månader 
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Mammorna upplevde varierande stöd från vården när de ville sluta amma. Det kunde t.ex. 

vara att man upplevde att vården inte ville att man skulle sluta, och därför pratade man inte 

med vården inför avslut. Men det fanns också de som upplevde det motsatta, ett stöd från 

vården när de ville sluta amma. En del mammor hade gärna fortsatt amma om det gått, men 

upplevde inte att de fick tillräckligt med hjälp kring amningen.   

”Om jag hade känt att det fanns bättre hjälp att få som faktiskt hjälpte så hade jag 

nog gärna fortsatt amma längre” Mamma 8 

Efter att man slutat amma upplevde man att det var skönt när bebis kunde äta själv samt att 

ens partner kunde hjälpa till med matningen. För de mammor där amningen krånglat blev det 

en lättnad att gå över till ersättning. Mammorna fick inga råd vid övergången till ersättning, 

och en mamma upplevde att det var svårt att se när bebisen skulle ha ersättning.  

4.5 Vårdens fokus är ett mätt barn 
Det kunde upplevas både före och efter förlossning som att vården tyckte att amning var det 

enda rätta, och att det gavs en alltför positiv bild av amning. Man upplevde att det verkade 

vara viktigt för vården att amningen skulle fungera och att det var svårt att prata om alternativ 

till amning.  

”Jag upplevde att vården var väldigt mycket för amningen. [...] Dom vill gärna att 

man ammar. Så det var väldigt mycket att det är det bästa för barnet, att det är viktigt 

att få det att funka, eftersom det är det bästa för barnet.” Mamma 8  

En mamma uppgav istället att det tassades på tå kring amning. Man fick känslan av att vården 

tyckte att det gick lika bra att ge ersättning, att det visserligen var bra att amma, men att det 

inte heller var fel att avstå.  

”Det var inte som jättepropsande på amning, utan det var som ’funkar det så funkar 

det, och funkar det inte med amning så funkar det lika bra med ersättning’.” Mamma 

6 

5 Diskussion  
5.1 Metoddiskussion 
Studiens resultat påverkades säkerligen av att vi inte har så stor erfarenhet kring kvalitativa 

intervjuer och innehållsanalys. Detta hanterades genom att innan intervjuerna läsa på kring 

hur man bäst utför kvalitativa intervjuer. En testintervju genomfördes också, dels för att se hur 

frågorna i intervjuguiden togs emot och dels för att få chansen att öva på att ställa följdfrågor.  

Vid intervjutillfällena var båda närvarande vilket skulle kunnat göra att respondenterna känt 

sig underlägsna då det kunde upplevas som en två mot en-situation (18, s.67).  För att minska 

den risken delades rollerna upp i intervjuerna så att en var mer aktiv och förde intervjun 

framåt, medan den andre intog en mer lyssnande ställning, antecknade, uppmärksammade 

kroppsspråk och ansiktsuttryck, och ställde följdfrågor. Att vi båda var med kan därför också 

betraktas som en styrka, då det ökade chansen att fånga upp viktiga kroppsliga signaler som 

inte direkt uttrycktes med ord. Det skulle också kunna anses som en styrka då man kan tänka 

sig att det ökar chansen att respondenten känner tillit till någon av oss. Om respondenten inte 

skulle ha upplevt en av oss som en person den ville dela med sig av sina tankar och känslor 

till, kunde den då välja att under intervjun hålla ögonkontakt och berätta för den andre.  

Då en del av intervjuerna ägde rum på offentliga platser (caféer) fanns det en risk att 

respondenterna kunde känna sig hämmade. Att de inte skulle vilja dela med sig av alla känslor 
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och upplevelser, på grund av risken att någon utomstående skulle kunna höra vad som sas. 

Samtidigt fick respondenterna själva välja plats för intervjun, vilket förhoppningsvis gjorde 

att de kände sig mer bekväma.  

För att insamlad data inte skulle bli allt för övergripande och tidskrävande att analysera, 

gjordes en semistrukturerad frågeguide. Jacobsen skriver: ”en prestrukturering innebär inte 

nödvändigtvis att datainsamlingen blir mindre öppen, snarare att vissa aspekter av intervjun 

eller observationen sätts i fokus.” (14, s.101). Den semistrukturerade frågeguiden gav 

möjlighet att hoppa över vissa delar som redan tagits upp av respondenterna själva, vilket 

gjorde att intervjuerna i viss mån fortlöpte bättre. Dock upptäcktes efter att de flesta av 

intervjuerna hållits, att frågorna inte alltid var så öppna som det var tänkt, då det under en 

intervju blev väldigt korta svar. Detta hade kunnat undvikas genom att vi hade reflekterat mer 

kring frågeställningarna. En annan brist i frågeguiden var att det under en intervju där 

mamman ammat väldigt kort tid, blev tydligt att frågeguiden var väldigt fokuserad på amning 

en längre tid. Eftersom alla upplevelser kring amning var välkomna i studien, borde vi ha varit 

bättre förberedda på detta och anpassat frågeguiden därefter. 

Hela analysarbetet genomfördes tillsammans, vilket förhoppningsvis ökar studiens 

trovärdighet, eftersom all data därmed analyserats på samma sätt. För att öka trovärdigheten 

ytterligare kunde man använt sig av en respondentvalidering, alltså att deltagarna hade fått ta 

del av resultatet för att i efterhand bekräfta att det överensstämmer med deras berättelse (19, 

s.353). Detta var dock inte möjligt för denna studie på grund av tidsbrist. Analyserad data 

resulterade i återkommande koder och kategorier vilket ökar studiens pålitlighet. Det skulle 

kunna tänkas att de mammor som anmälde sig till studien var mammor som upplevt problem 

med amning och därmed var måna om att få dela med sig av sina upplevelser. Detta skulle 

kunna påverka studiens resultat, och gjort att resultatet speglar en negativ bild av upplevelsen 

av hjälp och stöd från vården kring amning. Men även om vår studie fick den riktning och det 

inte återspeglar alla kvinnors upplevelse, är det viktigt att de som fått en negativ upplevelse av 

vården får göra sina röster hörda.  

Studiens överförbarhet påverkas av att känslor och upplevelser är något väldigt individuellt. I 

de avseenden där mammorna hade väldigt liknande upplevelser kan man dock anta det kan 

finnas andra förstagångsmammor som känt på samma sätt. Mammornas upplevelse av vården 

blir naturligtvis väldigt specifik för Umeå, så det kan se olika ut i andra delar av Sverige. 

 

5.2 Resultatdiskussion 
De flesta mammor i vår studie upplevde i något skede av amningen en brist på hjälp och stöd 

ifrån vården. Nästan alla kvinnor kan amma, men de flesta behöver stöd och vägledning både 

för att komma igång, men även för att upprätthålla amningen (20). Det stöd mammorna i vår 

studie uttryckte att de antingen saknat, eller skulle ha uppskattat var: information om amning 

och vad man kan förvänta sig av den, praktisk hjälp med tips och råd, bekräftelse av sina 

känslor, samt uppmuntran i största allmänhet. Detta stämmer med vilket stöd mammor i en 

tidigare engelsk studie uttryckt att man vill ha (21). Att det är viktigt med rätt hjälp och stöd 

till förstagångsmammor betonas också i en svensk studie (22), och man har sett att mammor 

som upplever ett bra stöd ifrån vården ammar längre (23). 

 

Att det fanns mammor i vår studie som upplevde att de fick för lite stöd från vården kring 

amningen, skulle kunna tyda på att det finns behov av mer stöd till förstagångsmammor. Det 

finns rekommendationer från Socialstyrelsen till alla vårdarbetsplatser där man arbetar med 

amning, ”10 steg som främjar amning” (24).  I dessa steg ingår bland annat att det ska finnas 
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ett handlingsprogram kring amning som ska följas och som all personal ska vara medveten 

om. Dessutom ska alla blivande föräldrar informeras om fördelarna med amning och hur man 

kommer igång. En del mammor i vår studie uppgav att de inte fått tillräckligt med emotionellt 

stöd kring amningen, och att man inte visste vart man skulle vända sig om man upplevde 

psykiska besvär. Då det finns beskrivet sedan tidigare att amning kan vara känslomässigt 

jobbigt (21), skulle vården kunna vara mer uppmärksam på hur mammor mår psykiskt under 

amningen, samt göra det tydligt för mammorna att man kan få hjälp vid psykiska besvär, och 

vart den hjälpen finns att få. Det uttrycks också i “10 steg som främjar amning” (24), att det är 

viktigt att uppmärksamma mammor på vart man kan vända sig för att få hjälp och stöd med 

amningen. Att få olika råd kring amning upplevdes som stressande av mammorna i vår studie. 

Om det finns en kännedom kring Socialstyrelsens 10 steg på vårdarbetsplatser skulle det 

kunna förbättra omhändertagandet av mammorna. Att det på varje arbetsplats finns en 

handledningsplan om hur man ska arbeta kring amning skulle sannolikt minska risken att 

mammorna får alltför många olika råd.   

 

Många mammor i vår studie upplevde att de inte fick den hjälp de önskat på BB, och att de 

förväntades kunna ta hand om ett barn utan att veta riktigt hur. Den oron skulle eventuellt 

kunna mildras genom att erbjuda de mammor som vill, amningsobservation både på BB och 

efter hemkomst. Amningsobservation innebär att en vårdpersonal finns med mamman, för att 

vägleda och erbjuda praktisk hjälp genom amningen. Detta har visat sig kunna förebygga 

många amningsproblem och amningskomplikationer (25 s. 154-55). Detta skulle också kunna 

ge ett tillfälle för vårdpersonalen att lyssna till föräldrarnas egna tankar och funderingar kring 

amning, och även svara på frågor. Det har visat sig på andra håll att det bästa rådet för många 

mammor, är att bli visad rent praktiskt hur man ska amma (21).  Mammorna i vår studie 

uppgav också att de på BB upplevde det som att personalen på BB inte var närvarande och 

engagerad. Vi tror att det är viktigt att personal, i den mån det är möjligt, är noga med att 

uppmärksamma varje enskild mamma och erbjuda henne den hjälp just hon behöver. Det 

finns också beskrivet i andra studier att när mammor ses som unika individer av 

barnmorskorna blir de mer positivt inställda till den hjälp de får (26), och att det är viktigt att 

skräddarsy vården för mammornas individuella behov (27). 

 

Fysiologiska komplikationer som mammorna i vår studie stötte på var bland annat såriga 

bröstvårtor och mjölkstockning. Det har också setts i andra studier (28, 29), och kan vara 

sammankopplat med fel amningsteknik (30, 31).  Mammorna i vår studie uttryckte att 

fysiologiska komplikationer kunde vara en anledning till att man slutade amma och man 

efterfrågade mer hjälp med amningsteknik. Att komplikationer kan leda till att amningen 

avslutas i förtid, finns beskrivet sedan tidigare (28). Det skulle vara bra att mammor får mer 

hjälp att lära sig rätt amningsteknik då det kan förebygga fysiologiska komplikationer. En 

annan anledning till att mammorna i vår studie slutade amma, var att de upplevde att de inte 

hade tillräckligt med mjölk. Mammans tillgång till mjölk styrs av barnets efterfrågan, och 

med rätt amningsteknik kan mamman därför själv öka sin mjölkproduktion genom att amma 

oftare (25, s.110). Att den informationen förmedlas från vårdpersonal till mammor kan tänkas 

vara betryggande för mammorna, då det skulle kunna ge varje mamma den försäkran hon 

behöver för att känna att hennes mjölk räcker till.  
 

Mammorna i vår studie uttryckte också en önskan att få stöd med kostfrågor under graviditet 

och amning. Det kunde gälla kost både till de själva för att t.ex. behålla vikten under tiden de 

ammade, eller kost till deras barn, t.ex. att man ville ge sitt barn bästa möjliga mjölk. Då det 

finns kostråd för gravida och ammande (25, s.54-55), och flertalet av våra mammor hade velat 

veta mer kring kost kan det tyckas bra att vårdpersonalen erbjuder kostråd till de mammor 
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som vill ha det. Många i vår studie tyckte att det var svårt att ta till sig skriftlig information, 

då man fick så mycket papper att man inte orkade läsa allt. Därför kan det finnas anledning att 

samtala kring kost hellre än att bara ge ut broschyrer. I de fall där barnmorskor inte upplever 

sig ha tillräcklig kunskap för att ge grundläggande eller avancerade kostråd (32), kan det 

finnas anledning att utnyttja dietistens specialkompetens för att få mammorna att känna sig 

trygga kring kost till dem själva och sitt barn. Förslagsvis skulle en dietist kunna medverka 

vid föräldraträffar för att ge kostinformation. 

 

Det kunde upplevas som att vården tassade på tå kring frågor om amning, vilket skulle kunna 

bero på att man inte vill skuldbelägga någon som inte kan amma. Andra upplevde från vården 

som att amning var det enda rätta och att det var svårt att prata om alternativ till amning. 

Mammor kan också känna en press från samhället att man måste amma för att vara en god 

mor (33). Det skulle kunna hänga ihop med synen på kvinnans roll i samhället som den som 

tar hand om familjen och barnuppfostran. Även om amning biologiskt är mammans uppgift, 

är en mammas förmåga eller vilja att amma inte något som speglar hennes mödrakvalitet.   

 

Det är en utmaning för vården att kunna förespråka amning, utan att skuldbelägga någon som 

väljer att inte amma. Det går inte att hitta ett sätt att bemöta mammor som passar alla, då alla 

är unika individer som vill bli bemötta på olika sätt. Men självklart ska alla få tillgång till 

praktiskt hjälp och bra råd kring amning. De resultat som denna studie presenterat skulle 

kunna fungera som en fingervisning på vart man kan börja, om man ytterligare vill se över 

stödet till mammor från vården.  

 

5.2.1 Samhällsrelevans 
Då vår studie visade, att det kan finnas ett behov av mer stöd till förstagångsmammor, hoppas 

vi att den kan bidra till att främja amning. Då denna studie begränsade sig till Umeå går det 

inte att säga att det behövs mer stöd i andra delar av Sverige. Men liknande känslor kring 

amning som mammor i vår studie ger uttryck för, har tidigare uttryckts i andra studier (22,23).  

Det kan därför funderas på om de nedåtgående siffrorna i amningsstatistiken delvis kan bero 

på bristande stöd ifrån vården till mammor.  

6 Slutsats 
Studien visade att det fanns ett behov av mer stöd och hjälp till förstagångsmammor när det 

gäller amning. Att ge mammor mer praktisk hjälp med amningsteknik och 

amningsobservation samt att varje vårdarbetsplats har en handledningsplan för hur man 

arbetar med amningsfrågor, är exempel på insatser man skulle kunna göra för att förbättra 

stödet till förstagångsmammor kring amning. I de fall där flera yrkesgruppers kompetens 

behövs för att mammor ska känna sig trygga i upplevelsen av att amma, skulle man kunna 

arbeta tvärprofessionellt.  

7 Yrkesrelevans 
Bröstmjölken är barnets kost den första levnadstiden. Det är viktigt att stötta mamman så att 

hon känner sig trygg. En dietist kan vara behjälplig i att utbilda barnmorskor och övrig 

vårdpersonal i kostfrågor under graviditet och amning. De skulle också kunna ge kostråd till 

mammor under och efter graviditet. En dietist skulle förslagsvis kunna medverka vid en 

föräldraträff för att ge kostråd och svara på kostfrågor. Vi hoppas att denna studie kan bidra 

till att även dietistens specialkompetens utnyttjas mer inom mödravården. 
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8 Författarnas bidrag till arbetet 
Båda författarna har bidragit i lika stor utsträckning till studien och genomfört hela arbetet 

tillsammans.  

9 Tack  
Vi vill skänka ett stort tack till alla deltagarna i studien för värdefulla tankar och upplevelser. 

Vi vill också tacka vänner och familj som hjälpt till med korrekturläsning, pilotintervju, eller 

på annat sätt hjälpt oss under den här tiden.  
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Informationsblad 

Hur är det att vara förstagångsmamma och amma för första gången?  

Vi är två studenter på dietistprogrammet vid Umeå universitet och vi vill i vårt examensarbete 
undersöka hur du som förstagångsmamma upplever amningen. Är det något du saknat under 

din första tid som mamma som hade kunnat underlätta din amning? Din berättelse är viktig 

för att kunna öka förståelsen av hur amning kan upplevas och hitta eventuella brister i stöd 

och information till förstagångsmammor. Intervjun kommer att hållas där det passar dig och 

kommer att ta 30-45 minuter. 

Det är frivilligt att delta i studien och Du kan när som helst avbryta din medverkan utan att 

behöva motivera varför. Vi kommer att hantera intervjumaterialet konfidentiellt och ingenting 

kommer kunna spåras till dig i den slutliga rapporten. För att underlätta för oss att analysera 

den information vi får kommer intervjun att spelas in, ljudupptagningen kommer när studien 

är klart att förstöras. Om du väljer att delta i studien samtycker du till att informationen du 

lämnar får användas i vår uppsats. Resultatet av studien redovisas i oktober 2016. 

Vi uppskattar ditt intresse för vår studie och har du några frågor, tveka inte att höra av dig! 

Tack på förhand! 

Vänliga hälsningar, Lina Skoog & Linnéa Westling 

Kontaktuppgifter: 

Lina: lisk0036@student.umu.se, 0762330956  

Linnéa: live0027@student.umu.se, 0706848303
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Introduktionsfrågor:  

Hur gammal är du och hur gammal är ditt barn?  

Vilken vårdcentral har du kontakt med? Hur ofta uppskattar du att du har kontakt med dom?  

Vad hade du för sysselsättning innan du blev gravid?  

(Utbildningsnivå?)  
Civilstatus?  

(Om ensamstående - hur ser vårdnadsfördelningen ut?) 

Ammar du just nu? Hur mycket/ofta?  

 Om inte, hur länge ammade du?  
 

Innan förlossningen 

Hur tänkte du kring amning under din graviditet?   

 Hur länge planerade att amma. 
 Funderingar kring amning. 
 Pratade med någon om eventuella funderingar.  

Hur upplevde du information kring amning innan förlossningen?  

 Vart informationen kom ifrån (vården, internet, övrigt) 
 Upplevdes ev information som tillräcklig. 
 Vilken information gavs, ex fördelar. 
 Kostråd och vem som gav dom. 

 

Efter förlossningen 

Hur upplevde du första tiden du ammade?  

 Svårigheter med teknik 
 Osäkerhet kring hur ofta/mycket du skulle amma 
 Amning offentligt  

Förändrades någonting med tiden du ammade? 

 Skillnad mellan ex första veckan och månad in eller första veckan/nu? 
Vilket förtroende kände du inför vårdpersonalen?  

 Någon att prata med 
 Kontakt med vården (lätt/svårt/gick fort etc?) 

Om du har slutat amma - vad var det som gjorde att du slutade?  

 Kontaktat vården 
 Deltidsamma 

Hur upplevde du information kring amning efter förlossningen?  

 Från vården, internet, föräldragrupper 
 Svårigheter i att sålla information från ex media, familjeforum, bekanta  
 Vad är en trovärdig källa.
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Kostråd 
Har du tänkt något på hur du själv äter under den här tiden? 

 Kostråd under amning, hur gavs dom ut. 
 Om barnmorska/ssk/undersköta gav kostråd: upplevdes hen som kompetent inom 

kostområdet? 
 Söktes egen information. 
 Livsmedelsverket har specifika råd till dig både som gravid, ammande och till ditt barn 
 Livsmedelsverkets råd till dig som ammar och bra mat för spädbarn under 1 år? (Visa 

broschyrer) 
 Livsmedelsverkets facebooksida: Kostråd för gravida och ammande 

 

Känner du dig trygg i hur du kan äta under tiden du ammar?  

 För barnets del. 
 Introducera smakportioner. 

 
Är det någon information du saknat ang kost både till dig som mamma och till ditt 
barn under graviditeten/ efter förlossningen?  

 Hade du önskat att få ha kontakt med en dietist under tiden du var gravid/efter 
förlossningen?  

 

Berätta mer om... 

Hur upplevde du det? 

Kan du förtydliga? 
Vad gjorde/tänkte/kände du då? 
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Exempel på innehållsanalys 

Tabell 1. Exempel på konstruktion av koder och kategorier i en intervjustudie om mammors 

erfarenheter av hjälp och stöd från vården, inför och under amning hos nio 

förstagångsmammor i en stad i norra Sverige, hösten 2016.  

Meningsbärande 

enhet 
Kondenserade 

meningar 

Koder Under- 

kategori 
Huvud- 

kategori 

Jag tänkte nog, 

jag ville väldigt 

gärna att det 

skulle funka. 

Alltså jag ville 

amma. Men jag 

var också ganska 

såhär, vi får se 

om det går, för 

man har ju hört 

både och. Men i 

min närhet, alltså 

mamma och min 

syster och sådär, 

dom har ju ammat 

och då har det 

känts naturligt för 

mig också. Jag 

har varit väldigt 

nära min syster 

och hon har 4 

barn, så jag har 

liksom hjälpt dom 

mycket med dom 

och sådär så. Det 

var nog ganska, 

för mig kändes 

det ganska 

självklart att jag 

vill iaf försöka, 

men jag kände 

ändå ingen press 

att det måste gå 

sådär. Så jag var 

nog såhär lite, det 

går om det går, 

och det är jättekul 

om det går.  

Jag ville väldigt 

gärna att det 

skulle funka, för 

mig kändes det 

ganska självklart 

att försöka. Men 

jag kände ingen 

press att det 

måste gå 

 

Ville amma 

 

Kändes 

självklart att 

försöka  

 

Kände ingen 

press  

Tankar och 

känslor inför 

amningen  

Osäkerhet 

inför det nya    
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Jag tyckte jag 

försökte säga till 

hela tiden, alltså 

för jag ringde ju 

liksom på klockan 

hela tiden. Alltså 

varenda gång han 

skulle amma så 

ringde jag på 

klockan och sa 

det, jamen nu ska 

han amma, så nu 

vill jag ha hjälp. 

Och då kom dom 

in och tittade lite 

och sa bara: nej 

men det där ser 

bra ut. Jag bara, 

men han suger ju 

inte ens, hur kan 

det se bra ut? Och 

jag som tänkte att 

jaha, men det ska 

väl vara såhär då, 

tänkte man ju. Så 

att det kändes lite 

som att dom, om 

det var att dom  

var 

underbemannade 

eller vad. Det 

kändes som att 

dom hade kunnat 

engagerat sig lite 

mer och faktiskt 

såhär, finnas där, 

för det gjorde 

dom definitivt 

inte.  

Jag försökte säga 

till men upplevde 

att dom på BB 

inte engagerade 

sig. Dom kom in 

och bara tittade 

och sa att det såg 

bra ut men han 

sög inte ens. Det 

kändes som att 

dom kanske var 

underbemannade. 

Ville att dom 

faktiskt skulle 

finnas där men 

det gjorde dom 

definitivt inte. 

Upplevde 

personal på BB 

som oengagerad 

 

Personal på BB 

fanns inte där 

för mig  

 

Upplevde BB 

som 

underbemannade 

 

. 
 

Tiden på BB  Mitt barn 

behöver mat 

och jag 

behöver hjälp 
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Subkategorier och kategorier 

Tabell 2. Resultat av en kvalitativ innehållsanalys av en intervjustudie om mammors 

erfarenheter av hjälp och stöd från vården, inför och under amning hos nio 

förstagångsmammor i en stad i norra Sverige, hösten 2016.  

Kategori 

 

 

Osäkerhet 

inför det nya 

Mitt barn 

behöver mat 

och jag 

behöver hjälp 

 

Önskan om 

stöd kring 

kostfrågor 

Att sluta 

amma 

Vårdens 

fokus är ett 

mätt barn  

 

 

Tankar och 

känslor inför 

amningen 

Tiden på BB Tankar kring 

kost under 

tiden man 

ammar 

Varför slutade 

jag amma 

Vården neutral 

till amning 

 Vad fick jag 

höra för 

fördelar?  

Hur det var att 

amma första 

tiden  

Dietistkontakt Kontakt med 

vården vid slut 

av amning 

Vården positiv 

till amning 

Subkategorier 

 

 Högt 

förtroende för 

vården  

Kostråd 

amning 

Att börja ge 

ersättning 

 

  Lågt 

förtroende för 

vården  

   

  Vad hade jag 

velat veta om 

amning  

   

 


