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”Women can breastfeed, men can not” Men´s experiences of breastfeeding 

Abstract 

It has been found that the breastfeeding frequency has decreased in Sweden. If breastfeeding 

is going to work it is important to involve the partner. How long a woman chooses to 

breastfeed her child depends on the partner. Despite this, the health care system only focuses 

on the women. The purpose of this study is to view men´s experiences of breastfeeding. The 

method used for studying this topic was qualitative interviewing. The authors have taken part 

of men's experiences of breastfeeding through semi-structural interviews. Eight men were 

interviewed and a qualitative content analysis was used to analyze the data. The results 

showed that men experience of breastfeeding was seen as something natural and the best thing 

for the child. The men felt that it was the women who made the decision to breastfeed and this 

was seen as a matter of course, since men cannot breastfeed. It emerged that the men felt 

helpless and excluded from the bond that mother and child get through breastfeeding. They 

felt that they had been as helpful as they could during lactation. They had been there to 

support the woman in both practical and emotional moments. However, it emerged that they 

felt unprepared and that they wanted more information and support from the child health care. 

Their perception was that the focus had been the woman. Conclusion To involve the men in 

the breastfeeding, it is important to engage men in the breastfeeding process at an early stage. 

The results show that men's status needs to be raised when it comes to breastfeeding, and their 

significance must be made visible. 

 

Keywords: Breastfeeding, men, partner, experience 

 

”Kvinnor kan amma, män kan inte” Mäns erfarenhet och upplevelse av 

amning 

Sammanfattning 

Det har visat sig att amningsfrekvensen har minskat i Sverige. Om amning ska fungera är det 

viktigt att involvera partnern. Partnern har en viktig roll för hur länge kvinnan väljer att amma 

sitt barn. Trots detta fokuserar vården endast på kvinnan. Syftet med studien är att belysa 

mäns upplevelse och erfarenhet av amning. Metod för att studera detta ämne gjordes en 

Kvalitativ intervjustudie. Genom semistrukturella intervjuer har författarna tagit del av mäns 

erfarenheter och upplevelser av amning. Åtta män intervjuades och kvalitativ innehållsanalys 



 

 

användes som metod när resultatet analyserades. Resultat visade att männen upplevde 

amning som något naturligt och det bästa för barnet. Männen upplevde att det var kvinnan 

som tagit beslut om att amma och detta sågs som en självklarhet eftersom män inte kan amma. 

Det framkom att männen känt sig hjälplösa och utanför den närhet som mamma och barn får 

genom amning. De upplevde att de varit behjälpliga i den mån de kunnat under 

amningsperioden. De hade funnits där som stöd för kvinnan genom att utföra både praktiska 

och emotionella moment. Dock framkom att de känt sig oförberedda och att de önskat mer 

information och stöd från vården. Upplevelsen var att fokus låg på kvinnan. Slutsats För att 

männen ska bli delaktiga i amningen är det viktigt att på ett tidigt stadie engagera männen i 

amningsprocessen. Resultatet visar att mäns status behöver höjas när det kommer till amning 

och deras betydelse måste synliggöras. 

 

Nyckelord: Amning, män, partner, upplevelser, erfarenheter 
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Inledning 

I utvecklingsländer kan amning vara skillnaden mellan liv och död. Bröstmjölkens fördelar är 

många, både på kort och lång sikt. Studier har visat att bröstmjölken visar sig reducera risken 

för spädbarnsdödlighet (Hörnell et al., 2013). World health organisation (WHO) verkar för att 

öka amningsfrekvensen i världen. Sett ur ett globalt perspektiv finns det mycket som går att 

göra för att förbättra amningen (Bustreo 2016). Ur ett nationellt perspektiv har man i Sverige 

sett en sjunkande amningsfrekvens från år 2004 fram till 2010, men amningsfrekvensen 

verkar därefter ha planat ut (Socialstyrelsen, 2016).  

 

Tidigare forskning har visat att partnern är den mest inflytelsefulla personen för kvinnan vid 

amning. För att amning ska fungera, krävs att föräldrarna hjälps åt (Tohotoa et al, 2009). 

Partnerns stöd och attityd till amning är avgörande för kvinnans beslut om att amma och hur 

länge hon väljer att amma (Brown 2015, Cox, Giglia & Binns 2015, Rempel, Rempel & 

Moore 2016, Scott et al 2006, Tohotoa et al, 2009). Trots det visar studier att männen 

upplever att det från vårdens sida är mycket fokus på kvinnan vid amning (Brown & Davies 

2014, Tohotoa et al 2009, Wells, 2016 ), vilket gör att många män beskriver att de känner sig 

åsidosatta (Brown & Davies 2014). 

 

Ovanstående studier visar att mannens roll är betydande för kvinnan vid amning, utifrån 

författarnas vetskap, så är det i jämförelse med kvinnan lite studerat om mannens syn på 

amning. För att bättre kunna involvera männen i amning bör man ta reda på mannens 

upplevelser och erfarenheter av amning.  

 

Bakgrund 

En tillbakablick 

Vid en historisk tillbakablick kan man se att amningen minskat över tid, sedan andra 

världskriget gick amningsfrekvenser ner i Sverige liksom i andra industriländer och det 

fortsatte att minska fram till 1970 talet (Hjern 2016). En av förklaringarna var att 

sjukhusförlossningar och BB-vård blev allt vanligare. I samband med detta ändrades också 

synen på amning. En annan tänkbar förklaring till att amningen minskade var att 

modersmjölksersättning kom att introduceras under mitten av 1900-talet. Via industriländerna 

spreds budskapet om fördelarna med flaskmatning vidare och utvecklingsländerna tog efter. 
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Den minskade amningen har lett till stora negativa konsekvenser för barns hälsa och har bland 

annat lett till ökad spädbarnsdödlighet och tidig undernäring i många utvecklingsländer 

(Kylberg, Westerlund & Zwedberg 2014, 10). Amningsfrekvensen låg 1972 som lägst i 

Sverige med mindre än 20 % (Socialstyrelsen 2014b). I Sverige och andra industriländer 

spreds fördelarna med amning och kvinnorna blev medvetna om amningens betydelse, detta 

ledde till att amningsfrekvensen åter började öka (Kylberg, Westerlund & Zwedberg 2014, 

11-12). För att sedan nå sin högsta punkt i mitten av 90-talet (Socialstyrelsen  2016).  

Sedan slutet på 90-talet har amningsfrekvensen i Sverige legat på en hög nivå jämfört med 

andra länder (Hjern  2016). Från 2004 har amningen åter börjat sjunka men har stagnerat 

sedan 2010. Amningsstatistiken visar på stora regionala skillnader år 2014. Uppsala och 

Stockholms var det län som låg i topp gällande delvis och hel ammande barn. 

Amningsfrekvensen var som lägst i Gävleborgs och Västmanlands län. De län som har högst 

andel av hel ammande barn är Västerbottens och Uppsalas län (Socialstyrelsen 2016). Trots 

detta ligger Sverige bra till om man jämför internationellt (Folkhälsomyndigheten 2013). En 

del av de regionala skillnaderna beror på socioekonomiska orsaker. De har visats att mammor 

med högre inkomst och högre utbildning ammar i större utsträckning än de med lägre inkomst 

och lägre utbildning (Folkhälsomyndigheten 2013). Av de mödrar som endast ammar en kort 

tid eller inte alls finns det en överrepresentation i hushåll med låga inkomster (Hjern 2016). 

Rekommendationer 

Sedan 2003 är rekommendationen i Sverige att spädbarn bör ammas helt de första sex 

månaderna (Folkhälsomyndigheten 2013). Från sex månaders ålder rekommenderas fortsatt 

del-amning kombinerat med införandet av vanlig mat upp till två års ålder eller längre. De 

allra flesta kan amma förutsatt att man har rätt kunskap, stöd från sin familj, stöd från hälso- 

och sjukvården och samhället i stort. WHO:s rekommendationer gäller alla länder och 

populationer oavsett ekonomisk status eller utvecklingsnivå (WHO 2016). De nordiska 

länderna har relativt hög amningsfrekvens, trots det är det jämförelsevis få som följer 

rekommendationerna (Hörnell et al., 2013).  

Föräldraledighet 

Sverige är en av världens mest jämställda land sett i fördelning mellan man och kvinna 

(Globalis 2014). Internationellt sett har Sverige en väl utbyggd föräldraförsäkring, detta har 

man sett resultera i ökad amning (Hjern 2016). Studier gjorda i Sverige har visat att om 

männen är engagerade och tar ut sina föräldradagar påverkar det amningen positivt 
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(Flackning, Dykes & Edvald 2010). Sedan 1974 har män i Sverige rätt till samma ersättning 

för att vara hemma med barnen som kvinnor. Antalet föräldrapenningdagar som tagits ut av 

fäder har ökat för varje år (Statistiska centralbyrån 2015). I strävan efter mer jämställdhet 

infördes 2008 jämställdhetsbonusen, tanken med den var att föräldraledigheten skulle delas 

lika (Försäkringskassan 2016).  

Amningens fördelar 

En vetenskaplig genomgång i de nordiska länderna visar att det finns ett starkt vetenskapligt 

belägg för fördelarna med amning. Studien ligger även till grund för att WHO:s 

rekommendationer. Amning ger unika näringsmässiga fördelar för barnet och en speciell 

närhet mellan barn och mamma. Amning optimerar spädbarns, barns och vuxnas hälsa samt 

barns tillväxt och utveckling (Hörnell et al., 2013). Bröstmjölken innehåller alla 

näringsämnen som ett spädbarn behöver den första tiden (Folkhälsomyndigheten 2013). Den 

har också många positiva hälsoeffekter på barnet som till exempel stärka immunförsvaret och 

påverkar ämnesomsättningen på ett positivt sätt (Hjern 2014). Amning är även bra för 

kvinnan, den har visats minska risken för bröstcancer, typ 2 diabetes och äggstockscancer (Ip 

et al., 2007). 

Papparollen 

Historiskt sett har kvinnan haft huvudansvar för hem och barn. Som nybliven mamma fick 

hon hjälp och stöd av andra kvinnor och från den egna familjen. Idag bygger familjesystemet i 

industriländerna på parförhållandet, man ska klara sig själv inom den egna familjen (Kylberg, 

Westlund & Zwedberg 2014, 38). I Barnhälsovårdens uppdrag ingår att främja och skapa 

förutsättningar för män och kvinnors delaktighet i föräldraskapet, sett både ur ett genus och ett 

jämställdhetsperspektiv (Socialstyrelsen 2014a).  

Män vill vara en del av föräldrarollen. Med ökad kunskap och information tror männen att de 

i föräldrarollen skulle känna sig mer trygga och kompetenta. Vilket i förlängningen skulle 

kunna underlätta amningen (Sherriff & Hall, 2011, Tohotoa et al 2009). I andra studier 

framkommer det att män upplever att fokus ligger på kvinnan och barnet (Wells 2016, Brown 

& Davies, 2014). De framkom också att många av männen ej fick sova över på BB. 

Tillsammans gjorde detta att männen kände sig utanför och tog en passiv roll kring skötsel av 

sitt eget barn (Wells, 2016). En stor finsk jämförelsestudie visade att mammorna helammade i 

större utsträckning om papporna fick övernatta BB (Hannula, Kaunonen & Puukka 2013). I en 

studie framkom det från både mödrar och fäder att de båda ansåg att amning var ett lagarbete 
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och att fäders stöd var avgörande för att mamman skulle kunna amma framgångsrikt (Tohotoa 

et al 2009). En studie med 117 män visade på att männen inte hade några förväntningar på 

amning. De var dock positiva till amning och ansåg att amning var viktigt, men de hade en 

önskan om att vara mer involverade (Brown & Davies, 2014). Männen upplevde en känsla av 

utanförskap och upplevde att barnen föredrog kvinnan före mannen (Brown & Davies, 2014, 

Palmqvist, Zäther & Larsson, 2015). De kände sig hjälplösa både för att de inte kunde amma 

barnet och vid amningskomplikationerna (Brown & Davies 2014). Barnhälsovården har som 

uppdrag att erbjuda nyblivna föräldrar handledning i amning (Hörnell et al., 2013).  

Studier har visat att männen har en betydande roll hos kvinnan vad gäller amning (Brown 

2015, Rempel, Rempel & Moore 2016, Scott et al., 2006, Tohotoa et al., 2009). 

Problemformulering 

Forskning visar på att amningsfrekvensen succesivt minskat i Sverige. Många av de studier 

som är gjorda kring amning handlar om kvinnans upplevelser. I jämförelse med kvinnan finns 

det lite forskat om mannens erfarenheter och upplevelser när det gäller amning. Studier visar 

att männens engagemang och stöd är viktigt för kvinnan vid amning. Det har visats påverka 

kvinnans syn på amning samt hur länge hon väljer att amma. Målet med studien är att ta reda 

på hur män ser på amning samt deras erfarenheter och upplevelser om detta. 

Syfte 

Syftet med studien är att belysa mäns upplevelse och erfarenhet av amning. 

Metod 

Författarna har valt kvalitativ metod för att studera detta ämne. Metoden valdes på grund av 

att den bäst kunde besvara vårt syfte. Genom den kvalitativa designen är det deltagarnas 

berättelser som ger resultatet och genom deras berättelser kan man förstå det ämne som 

studeras. I kvalitativa forskningsintervjuer försöker man förstå världen genom att ta reda på 

deltagarnas erfarenheter och se saker ur deras perspektiv (Kvale & Brinkman 2014, 17). Det 

finns olika sätt att genomföra intervjuer på, författarna valde en semistrukturerad form vilket 

innebär att föra en öppen dialog med deltagarna (Bryman 2015, 412-413). Semistrukturerade 

intervjuer valdes för att det då finns möjlighet att ställa följdfrågor och därigenom få ut så 

mycket information som möjligt, till skillnad från strukturerade intervjuer där man enbart 

ställer bestämda frågor. Vid semistrukturerade intervjuer använder man en intervjuguide. 

Genom att använda en guide kan intervjuaren se till att alla frågeområden berörs. Detta 
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innebär att man ställer samma frågor till alla deltagare. Frågorna i intervjuguiden skrivs som 

öppna frågor, detta ger deltagarna möjlighet att besvara frågorna med sina egna ord (Polit & 

Beck 2012, 537). Intervjuerna inleddes med fakta och bakgrundsfrågor för att sedan fortsätta 

med intervjufrågorna som var utformade som öppna frågor (Bilaga 1). Under intervjun 

ställdes vid behov, följdfrågor med syfte att utveckla svaret eller klargöra det som sagts. 

Intervjuguiden provades först på två män innan de riktiga intervjuerna började, detta för att se 

om frågorna fungerade. Guiden skrevs sedan om en del innan första intervjun. Intervjuerna 

varade mellan 17 minuter och 32 minuter. 

Studiens genomfördes i ett litet samhälle. Information om studien skickades till 

avdelningschefen för aktuell hälsocentral för att få medgivande att genomföra studien (Bilaga 

2). När detta var klart informerades barnhälsovårds sjuksköterskorna på familjecenter om 

studiens syfte och hur den skulle genomföras. Informationsblad sattes upp på Öppna 

Förskolan och inne på barnhälsovårds sjuksköterskornas rum, så att sjuksköterskorna kunde 

vara behjälpliga med att informera om studien (Bilaga 3). De som önskade att delta 

informerades i informationsbladet om att fylla i en samtyckesblankett och lägga i anvisad 

låda. Blanketterna hämtades sedan upp av författarna. Författarna kontaktade deltagarna och 

tid och plats för intervjuerna bestämdes enligt deltagarnas önskemål. Båda författarna deltog 

vid alla intervjuer utom vid ett tillfälle då ena författaren genomförde intervjun själv. Detta 

godkändes av deltagarna. Författarna turades om att vara den som hade huvudansvaret att föra 

intervjun framåt, den andra författarens uppgift blev då att komplettera med följdfrågor eller 

förtydliga. Alla intervjuer spelades in och skrevs sedan ner ordagrant. Inga anteckningar 

fördes under intervjuerna.  

Urval och Deltagare 

Sju deltagare rekryterades via Familjecentralen och en deltagare rekryterades av författarna 

själva. Partner användes som begrepp under rekryteringen och det var det som stod i 

informationsbreven. Detta för att alla som hade en ammande partner, man som kvinna, skulle 

inkluderas i studien. När rekryteringen var klar visade det sig att endast män kom att delta i 

studien, vi har därför valt att kalla deltagarna för män fortsättningsvis. 

Fem av deltagarna intervjuades via telefon, efter önskemål från deltagarna. Tre av 

intervjuerna genomfördes på en plats vald av deltagaren själv. Deltagarna informerades om 

syftet med studien och om att materialet behandlades konfidentiellt (Kvale & Brinkman 2014, 

107).  
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Deltagarna i studien var män som hade erfarenhet av ammande barn. De var mellan 32 och 41 

år gamla, med en medelålder på 37 år. Antal barn varierade från ett barn till fem och åldern på 

barnen varierade från två månader upp till arton år. Fem av deltagarna hade 

universitetsutbildning, de andra tre hade gymnasieutbildning. Alla männen hade deltagit vid 

de flesta besöken på mödravården. Samtliga hade varit med vid förlossningarna. Männen hade 

fått sova över på BB med ett av barnen men blivit hemskickade de andra gångerna. Endast två 

män hade fått stanna och sova över på BB med alla barn. Samtliga hade varit föräldralediga i 

olika stor utsträckning när barnen varit mellan tre månader och ett och ett halvt år, med ett 

medelvärde på cirka tio månader. Alla män utom en, som inte hade blivit erbjuden, hade 

deltagit i föräldrautbildningen de gånger de kunnat. Samtliga hade deltagit i besöken på 

barnhälsovården när de haft möjlighet. Barnen ammades, allt från inget alls, upp till ett och ett 

halvt år. Tre av barnen ammades fortfarande under studiens gång. De flesta barnen 

helammades till en början och många av hade fått lite ersättning ibland. Medelvärdet på att 

sluta amma var cirka åtta mån.  

Forskningsetik 

Forskning får endast godkännas om den utförs med respekt för människovärdet. Det skall 

alltid tas hänsyn till mänskliga rättigheter och deltagarnas grundläggande friheter (CODEX 

2106a). Inom all forskning är det forskarens ansvar att se till att arbetet utförs i enlighet med 

god yrkesetik, att forskningen är av god kvalitet och att den baseras på beprövad vetenskap 

(CODEX 2016b). Vi har strävat efter att utföra studien enligt de bestämmelser som finns i 

CODEX. Detta genom att vi fick ett skriftligt medgivande från ansvarig avdelningschef på 

den berörda hälsocentralen. Deltagarna som valde att delta i studien fick både muntlig och 

skriftlig information angående studiens syfte, hur den skulle genomföras och hur lång tid 

intervjuerna beräknades ta. Informationsbrevet innehöll också information om vem som var 

ansvarig för forskningen. Deltagarna lämnade ett informerat samtycke till att delta i studien 

vilket innebär att man informerar deltagarna om syftet med studien. Det innebär också att 

deltagandet i studien är frivilligt och att de har rätt att dra sig ur studien när de vill (Kvale & 

Brinkmann 2014, 107). Ingen av författarna arbetade på familjecentralen därför förekom inget 

beroendeförhållande. Intervjuerna och allt material behandlades konfidentiellt och samtligt 

material avidentifierades och förvarades på ett säkert ställe.  
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Analys 

Intervjuerna analyserades med hjälp av kvalitativ innehållsanalys. Författarna började med att 

transkribera intervjuerna ordagrant. Intervjuerna delades upp jämt mellan författarna. 

Intervjutexterna lästes sedan igenom upprepade gånger av båda författarna, först var för sig 

sedan diskuterades texterna tillsammans för att få en helhetsuppfattning för att se vad som 

sades. I nästa steg togs svaren ut från varje intervju. Deltagarnas svar kondenserades så att 

texten blev kortare men utan att tappa någon information. Efter det lästes endast 

kondenseringarna och dessa utmynnade i koder, alltså i en sammanfattande mening av vad 

som sades. När alla koder var klara diskuterade författarna med varandra om hur koderna 

skulle sorteras. Koderna gicks igenom gång på gång för att försöka hitta de som passade ihop 

och de som skiljde dem åt. När detta var gjort bildade dessa grupper av koder underkategorier. 

Koderna i varje underkategori gicks återigen igenom för att se vilka underkategorier som 

hörde ihop. Kategorierna diskuterades mellan författarna och med handledaren och ändrades 

under arbetes gång. När det var klart vilka underkategorier som hörde ihop bildades en 

kategori av dem (Bilaga 4). Resultatet delades in i två domäner, med vardera två respektive 

fyra huvudkategorier och totalt arton underkategorier. När sorteringen var klar fick ingen kod 

passa in på flera underkategorier och all information skulle passa in i de kategorier som vi 

bestämt (Lundman & Hällgren-Granheim 2008).  
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Resultat 

Resultat presenteras i löpande text enligt de kategorier och subkategorier som redovisas i 

nedanstående tabell. Kategorierna är indelade i två domäner. Domän ett handlar om 

Uppfattningar om amning och domän två handlar om Inverkan på den egna rollen.  

Tabell 1: Översikt av domäner, kategorier och subkategorier 

 

UPPFATTNINGA OM AMNING 

 

Amning är viktigt och bra Det naturliga 

Skapar närhet och trygghet 

Praktiskt och bekvämt 

Skyddar mot sjukdomar 

Amning kan vara problematiskt Innebär bundenhet 

Kan ge komplikationer 

Påtryckningar 

Kvinnorna förändras 

 

INVERKAN PÅ DEN EGNA ROLLEN 

 

Männens stöd vid amning Praktiskt stöd 

Emotionellt stöd 

Känslor av hjälplöshet Önskan att kunna ta över 

Dåligt förberedda 

Känslor av utanförskap Upplever avund 

Mindre kroppskontakt 

Flaskmatning underlättar närhet 

Upplevelser av delaktighet Beslutet att amma 

Tanka kring jämställdhet 

Amningen påverkade inte kontakten med 

barnet 

 

 

UPPFATTNINGAR OM AMNING 

Amning är viktigt och bra  

Sammantaget såg männen positivt på amning, det var viktigt och naturligt för barnet, det gav 

närhet och en trygghet och upplevdes som praktisk och bekvämt. Det framkom även att 

bröstmjölken gav ett visst skydd mot sjukdomar, men männen svårt att specificera mot exakt 

vad. 
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Det naturliga 

När författarna ställde en övergripande fråga om amning framkom att männen upplevde 

amning som självklart, naturligt och okomplicerat. Männen ansåg att naturen hade ordnat det 

här med amning. De beskrev att de såg många fördelar med amning och att det fanns fördelar 

både för barnet och för kvinnan. Männen hade en önskan att deras barn helst skulle ammas. 

De kunde inte se någon anledning till varför barnet inte skulle ammas. Många av männen 

hade inte funderat så mycket på amning innan de fått barn och hade inte några förväntningar. 

Männen var inte oroliga utan tänkte att det löser sig.  

”jag hade nog heller inga förväntningar…det var...dit de bär...dit bär e…nej inga större 

tankar kring att amma eller att få barn.” 

 

De flesta av männen uttryckte en tacksamhet och glädje över att amningen fungerat. De sa 

också att de skulle känna sig stolta om de som kvinna kunde amma och de hade en önskan om 

att om de fick fler barn skulle även dessa ammas. De män som hade erfarenhet av amning 

upplevde amningen som mindre komplicerad. 

”…nämen jag tycker väl….det är det är väl det viktigaste, om amning kan fungera. Sen är det 

ingen press, asså vissa funkar det inte för, så jag är bara glad att det har funkat så bra som 

det har gjort.” 

Skapar närhet och trygghet 

Deltagarna upplevde att amning gav närhet, vilket resulterade i en trygghet hos barnet. De 

uttryckte att det blev en särskild närhet mellan kvinna och barn vid amning. Många ansåg att 

det var en stor fördel. Det beskrevs som en annan närhet än den som kommer vid 

flaskmatning. Männen själva upplevde också amningen som mysig. När de såg barnen ammas 

kunde de känna den närhet som amningen gav. Männen pratade även om att närheten 

påverkade relationen mellan föräldrarna positivt. 

”…men ibland sitta bredvid o se hur han verkligen njuter att ligga vid bröstet...det är en fröjd 

att se han…mmm...nu ligger han o mmmm..” 

 

Praktiskt och bekvämt 

Männen ansåg att amning var praktiskt när det fungerade. De trodde också att kvinnan upplevt 

det så och att det var det som gjorde att hon ammade. Amningen beskrevs som praktiskt för 

att maten fanns med hela tiden och att den näring som fanns i bröstmjölken upplevdes som 

bra. Deltagarna upplevde att amning gick fortare än att ge flaska. De män som hade flera barn 
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och erfarenhet av amning och flaskmatning, upplevde amningen som betydligt enklare. De 

ansåg att om kvinnan inte hade ammat så hade det inneburit mera jobb för dem.  

”jamen det är ju smidigare att ge dem mat på det viset, det går mycket fortare, mycket mer 

förberedelser och jox med att ge flaska, man är friare om man ska åka iväg, det är mycket 

som man inte behöver tänka på då maten alltid är med”. 

Skyddar mot sjukdomar 

När författarna frågade om fördelarna med bröstmjölk för barnet hade männen svårt att 

specificera vad bröstmjölken exakt skyddade mot. De var medvetna om att bröstmjölken var 

bra för barnet och gav exempel på att det skyddade mot vissa sjukdomar och att det stärkte 

immunförsvaret. Samt att barnen, under tiden de ammade, blev mindre sjuka. De hade även 

hört att bröstmjölken var bra för tarmperistaltiken. 

Amning kan vara problematiskt 

Det framkom under intervjuerna att amning kunde innebära en del nackdelar som bland annat 

en bundenhet för kvinnan, komplikationer, påtryckningar och förändringar hos kvinnan.  

Innebär bundenhet 

Sammantaget ansåg männen att kvinnan hade en speciell roll den första tiden, som gjorde att 

hon blev väldigt bunden till barnet och amningen. På grund av detta blev det också ofta hon 

som var hemma första tiden med barnet. 

”… det har funnits perioder i början som har varit jobbiga för mamman då hon behövt amma  

ofta…det är ju.. det är ju lite jobbigt med amningen på natten då, att dom ammades var tredje 

timme hela dygnet” 

 

En nackdel som männen kunde se med amningen var just den här bundenheten som amningen 

medför. Dock ansåg de att detta var en relativt kort period. I intervjuerna gavs exempel på att 

kvinnan kunde känna sig lite utanför om bebisen till exempel behövde ammas mycket vid en 

lång middag.  

 

”det är klart, hade man bara kört ersättning och inte ammat, då hade ju…de hade ju varit en 

annan frihet för min fru, tex...om hon vill dra iväg på något och jag är hemma med barnen”. 

 

Kan ge komplikationer 

Männen var medvetna om att amning kunde ge komplikationer som till exempel 

mjölkstockning, såriga bröstvårtor och smärta. De hade erfarenhet av att amning inte 

fungerade för alla och att amning till en början kunde vara väldigt besvärlig.  
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”Jag skulle inte vilja ha mjölkstockning (skratt) det verkar jobbigt. Det har jag upplevt genom 

amning. När det blir mjölkstockning då…..då blir de inte så trevligt.” 

 

Männen upplevde det frustrerande när amningen inte fungerade. När amningen krånglade 

kunde det upplevas som en kamp. Smärtan och de komplikationer som kunde uppstå vid 

amning kunde vara så jobbig att männen trodde att det var en anledning till att kvinnan 

slutade amma tidigare än hon planerat.  

Påtryckningar 

Männen upplevde att det fanns olika sorts tryck i samhället gällande amning. Dels från 

vården, från närstående, från myndigheter och från media. De upplevde att det fanns ett tryck 

och en förväntan att amningen bara skulle fungera. De män som hade erfarenheter från att 

amma sina barn länge kände av ett tryck att amningen skulle avslutas. Männen beskrev att de 

kände ett mindre tryck utifrån jämfört med kvinnorna. 

”jag får för mig att man tycker att det är nåt man ska göra. Jag kan förstå om man inte 

ammar.. att det kan bli nån slags press kanske...från andra att jaha...ammar inte du eller 

samtidigt är det så att amma över en viss tid, kanske ett år, två år...då tror jag att det 

ifrågasätts, då är det nåt som anses lite konstigt...något man måste dölja”  

Många män uttryckte att de i sitt  föräldraskap inte känt av något tryck alls, men beskrev att 

de trodde att det berodde på att de följt normen och de förväntningar som de ändå ansåg fanns 

i samhället. 

”…vi har ammat hela tiden så har det ju…vi väl inte fått smaka på att nån ska tycka att vi ska 

det, för vi har ju gjort som man bör, vi har ju varit skolboksexempel, vi har ju varit duktiga, 

så att vi har, men jag har förstått att det finns ett tryck är så…..” 

Några av männen upplevde påtryckningar från barnhälsovården gällande amning, de hade en 

känsla av att de verkligen förespråkade amning och att det var mycket fokus på tillväxtkurvan. 

De som hade flera barn sa också att det känt ett större tryck från vården med sitt första barn.  

”Inte att det är nåt tryck. Det är väl mer som, inte från allmänheten. Det är väl typ från 

BVC:arna dom säger ju att det är viktigt med amning och att man helst ska amma. Det är väl 

inte så, fast tryck ska jag väl inte säga, dom tvingar väl ingen, men dom vill ju verkligen att 

man ska få igång en amning som jag har fattat det….” 

 

Via media upplevde männen att det nu var en trend att inte amma. Via reklam och TV sågs 

spädbarn ges flaska och via företag som tillverkar ersättning hade männen tagit del av reklam 

som uppmanade till att det var enkelt att ge ersättning. Det upplevdes också finnas ett tryck på 



 

16 
 

kvinnorna från samhällets håll om att återgå till arbete så snart som möjligt. Detta kunde leda 

till att amningen avslutades tidigare.  

”kanske trycket från jobbet är så pass högt att dom... kanske inte officiellt, för det får de ju 

inte, men att kvinnor känner sig så pass mycket under tryck att ok jag måste jobba trots att 

bebis bara är några månader, eller ok vi måste sluta med amningen eller åtminstone minska 

amningen för att jag måste åter till jobbet…” 

Männen ansåg också att det fanns bra alternativ till bröstmjölk idag och att det kunde vara 

anledningen till att färre väljer att amma. Fler anledningar till detta trodde männen kunde bero 

på  att dagens samhälle har förändrats i stort och kraven idag för kvinnan kunde upplevas 

större jämfört med förr. Till exempel kunde kvinnan, enligt männen, bli distraherad av sociala 

medier, en annan orsak som till att inte amma kunde vara att kvinnan kände av ett tryck och 

en stress att tidigt återgå till jobbet. Något som framkom i intervjuerna var att det i samhället 

inte alltid ansågs som okej att amma offentligt. Detta kunde leda till att kvinnan undvek vissa 

platser. Männen ansåg dock att det var upp till kvinnan själv vart hon ville amma.  

”en del caféer, vägrar ju att man får amma och sådär det är lite konstigt tycker jag, det är ju 

inte sådär att man flashar upp sig och sitter helt öppet…om det hade varit jag som ammat 

hade jag känt att folk inte vill se att jag sitter och ammar..” 

Kvinnorna förändras 

Ingen av männen hade några förkunskaper om hur kvinnan förändrades av amning dock var 

de medvetna om att kvinnan utsattes för mycket påfrestningar i samband med amningen.  

Däremot sa de att de hade önskat en större kunskap om detta för att ha bättre förståelse för 

kvinnan. Om männen varit mer tolerant så trodde de att de hade kunna undvika irritationer. 

”det här med humörläget...det kan förändra kvinnan…skratt...det händer mycket, det är 

mycket hormoner i omlopp…olika procedurer och händelser som påverkar..” 

 

INVERKAN PÅ DEN EGNA ROLLEN 

Männens stöd vid amning 

Sammantaget upplevde männen att de varit behjälpliga på ett emotionellt och praktisk sätt vid 

amning. 
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Praktiskt stöd 

Samtliga män upplever att de varit praktiskt behjälpliga under amningsperioden. För att 

underlätta amningen har männen försökt att göra det så bekvämt som möjligt för kvinnan. 

Exempel på detta var att hämta kuddar, försökt få bebisen i rätt amnings position, rapat och 

funnits till hands. Männen beskrev också hur de försökt skapa lugna platser för amning. De 

har tagit hand om äldre syskon och satt dem i aktivitet för att få lugn och ro.  

”när det getts möjlighet har man funnits där och även frågat är det något jag kan göra…det 

kanske räckt med ett glas vatten.. eller spytrasa”. 

Männen beskrev att de tillsammans med kvinnan löst de problem som uppstått under 

amningsperioden. De beskriver att de tex gett barnen välling på nätterna om de ej blivit mätta 

av bröstmjölken.  

”då matade jag lilla X och hjälpte till med pumpning och allt vad det nu var…och det har ju 

hänt däremellan att det pumpats med andra barn... det har ju varit problem med såriga 

bröstvårtor och mystiska silikonhistorier och fetvadd och alla såna saker…har ju funnits i 

olika utsträckning på alla barn naturligtvis och då har jag försökt hjälpa till med 

problemlösning…för jag är ju man, vi jobbar med problem lösning”. 

 

Emotionellt stöd 

Många av männen upplevde att kvinnorna hade förväntningar på dem att finnas där som ett 

stöd vid amning. Själva kände de inga förväntningar på sin roll som partner. Många var ändå 

inställda på att finnas där som ett stöd och såg det som en självklarhet att göra sitt bästa för 

kvinnan. Deltagarna ansåg att det var viktigt att vara delaktiga i de komplikationer som 

tillstötte. Vissa av männen beskrev att de upplevt att man tillsammans med sin kvinna hjälptes 

åt med amningen, speciellt första tiden. 

”att man finns där, att man liksom är där, är medveten, att man liksom är två om problemet, 

man kan ju prata med varandra och stötta och så, och det tror jag kan vara ganska värdefullt, 

man är inte helt ensam” 

Stödet männen fick från vården och personer runt omkring upplevdes som värdefulla och 

gjorde så att de lättare kunde stötta och hjälpa sin partner på ett bra sätt. Många män tyckte att 

det var upp till dem själva att ta del av den information som gavs och att gå på de 

föräldraträffar som erbjöds. En del uppgav att de aktivt sökt information för att kunna vara ett 

bra stöd. 
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 ”...jag försöker lyssna noga när man antingen får information eller rådgivning, så att man 

kan i en stressituation kan hjälpa. Okej, barnmorskan sa det här, vi provar så här...är man då 

båda kan man nog komma ihåg nån sak…ju mer jag vet desto mer kan jag hjälpa”. 

 

Det beskrevs som en trygghet att veta vilken instans man skulle vända sig till om det uppstod 

amningskomplikationer. De som hade flera barn upplevde att de hade mer erfarenhet och 

kunde därför vara ett bättre stöd för sin partner.  

 

Känslor av hjälplöshet 

Sammanfattningsvis upplevde en del av männen en känsla av hjälplöshet och hade önskat att 

kunna ta över amningen för att på vis underlätta för kvinnan. De flesta av männen beskrev att 

de kände sig dåligt förberedda och hade önskat mer information om amning. 

Önskan att kunna ta över 

Många män beskrev en känsla av hjälplöshet under amningsperioden. En känsla av att inte 

kunna göra något utan bara se på. Kvinnan gjorde det mesta av jobbet vid amning trots att 

männen gärna velat vara mer behjälpliga. Vissa uttryckte att de önskat att de kunnat amma för 

att på så vis underlätta för sin partner.  

 

”Jag skulle väl kunna vilja ha bröstet för att kunna avlösa min partner och få kunna känna 

den här närheten, förutom det också, vissa stunder kan vara jättejobbigt. Just det här…måste 

mitt barn suga på mig hela dagarna…nån sorts balansgång det är ju vårt gemensamma 

barn….att kunna dela på det… tyvärr har jag inga lösningar på det.” 

 

En upplevelse från några män var att det skulle vara lättare för dem att vara hemma själva om 

de kunnat amma eller om barnet flaskmatats. Männen upplevde det som frustrerande att inte 

kunna ge barnen mat. På grund av amningen var bara det bara möjligt för männen att ta hand 

om barnen själva under ett visst antal timmar.  

Dåligt förberedda 

Sammanfattningsvis så upplevde männen att de var dåligt förberedda inför amningen. De 

hade lite förkunskap om amning och de hade önskat mer information. 

”överhuvudtaget tänkte man inte mycket  på amningen innan...det pratade vi mycket om i 

efterhand att det var konstigt att det var så lite information om själva amningen, för när själv 

barnet väl var ute, var ju amning allt det handlade om och hur stor grej det var, det var 

liksom ingen förberedelse nästan.” 
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Männen ansåg att det var mycket fokus på förlossningen och att den korta tiden på BB gjorde 

att de kände sig sämre rustade när de väl kom hem. De beskriver att de fått lite stöd som man 

och att det har lett till en känsla av att de känt sig oförberedda.  

”när det varit väldigt besvärligt med amning…har jag känt att jag hade velat veta mer om 

fördelarna med amning för barnet så att jag kunnat liksom pushat och stötta på rätt sätt, få 

henne att kämpa vidare…..det kanske ligger lite på mitt ansvar litegrann… hittills har det 

varit mycket stöd kring förlossningen inte liksom specifikt amningen, inte mycket kring 

amningen tycker jag.” 

Den bristfälliga informationen som männen upplevde att de fått från vården, ledde till att 

männen ej kände sig delaktiga i amningen.  

Känslor av utanförskap 

Samtliga män beskrev någon form av utanförskap. Utanförskapet kunde beskrivas dels i 

kontakten med kvinnan, dels med barnet och även med vården. 

Upplever avund 

Många av männen beskrev de bland annat kände sig avundsjuka på den mysfaktor som 

amningen gav. Det talades även om en känsla av orättvisa. Männen upplevde att mamman och 

barnet fick ett väldigt starkt band genom amning och att barnen blev mammiga. De beskrev 

att de till exempel hade svårt att söva och trösta barnen. Männen beskrev också en känsla av 

att inte duga.  

”...det var jätte svårt till en början...pappa dög inte och vi fick börja öva liksom och det var 

ganska hemskt och det är klart det är ju något som kom i förlängningen ifrån den här 

närheten som är i början...mamman är hemma på heltid och ägnar mycket mer tid. Så visst 

kan man känna sig lite sotis på det…men samtidigt känns det inte konstigt på något vis...man 

måste ju bara förstå det inte ta det personligt så att säga…när ungen börjar gråta och vill ha 

den andra i stället” 

 

 

Männen fick jobba hårt för att få samma band till barnen som kvinnorna fick naturligt genom 

amningen. Männen trodde att kvinnan tyckte amningen var hennes grej och att hon skulle 

sköta det själv. Detta kunde även upplevas vid flaskmatning. Detta ledde till att männen 

upplevde sig utanför själva matningen av barnet. Många män hade även velat vara 

pappalediga tidigare, men det var svårt när kvinnan ammade. Männen kände sig även utanför 

i kontakten med vården. Fokus låg på kvinnan och bebisen.  

”fokus har ju legat på mamman...väldigt lite fokus på pappan, personligen tycker jag att vi 

lever 2016 nu…att få en bättre information till båda föräldrarna…det ska bara finnas, inte 

bara riktat mot mamman” 
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Samtidigt sa männen att detta var helt okej dock framkom en önskan om att fokus bör ligga på 

båda föräldrarna. Många män ansåg att det var upp till dem själva att ta del av den 

information som gavs. Ett exempel var att man inte ens fick ögonkontakt med personalen. 

Männen upplevde också att de blivit dåligt bemöta från vården vid amning och det var dessa 

negativa bitar man kom ihåg. 

Mindre kroppskontakt 

Delar av männen i studien ansåg att amningen hade påverkat relationen mellan föräldrarna. 

De beskrev att kvinnans kropp kändes upptagen och att kvinnans fysiska behov tillgodosågs 

genom amningen. Amningen gjorde också att kvinnan blev trött av att amma på natten vilket 

påverkade föräldrarnas relation och sexliv. 

”Uttryck från min partner... nu känner jag mig liksom uppäten av i den bemärkelsen…det är 

lite upptaget men liksom, jag vill inte ens ha en kram för jag har ammat en heldag, och jag 

har full förstående men det kanske har påverkat relationen…” 

 

Flaskmatning underlättar närhet 

En del av männen i intervjuerna upplevde att flaskmatning gjorde att de kunde ge tröst till 

barnet vilket underlättade. De beskrev att flaskmatningen gjorde att det kom närmare sina 

barn. 

”det vart ju lite annat med första barnet som fick ersättning, då knöt man an snabbare till det  

barnet” 

 

Upplevelser av delaktighet 

Sammanfattningsvis upplevde männen att det främst var kvinnan beslut om hon ville amma 

eller inte. Männen såg inte amning som ett hinder för jämställdhet. De flesta av männen ansåg 

att det varit delaktiga och amningen inte påverkat kontakten med deras barn. 

Beslutet att amma 

De flesta män upplevde att de varit delaktiga i beslutet om att amma men det framkom ändå 

att männen i slutändan tyckte att det var kvinnans beslut. Männen respekterade hennes beslut 

och stöttade henne i det. Några av männen beskrev att de som föräldrar tänkte och gjorde 

likadant, därför var detta inget som diskuterades. I slutändan var det kvinnans bröst och de 

tyckte inte att man kunde ta beslut över en annan människas kropp. Ofta togs inget aktivt 
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beslut att börja amma, men om amningen strulat, beskrev de att det skulle ha tagit ett aktivt 

beslut. Det framkom att männen velat ha en dialog om kvinnan inte velat amma 

överhuvudtaget.  

”Inte ett gemensamt beslut på nå sätt, låter kanske konstigt, hade min partner sagt jag vill 

inte amma…då hade jag fått respektera det…sen kanske jag vill ha en förklaring eller dialog, 

varför inte och den kolla på alternativ.” 

 

Många av männen beskrev att de hade önskat ett större inflytande, framför allt i beslutet om 

att avsluta amning. En upplevelse var en önskan om att kvinnan avslutat amningen tidigare. 

Männen beskrev att de upplevde att barnen själva varit med och styrt över när amningen 

skulle avslutas. De hade erfarenheter av att när väl barnen hade fått smak på välling så ratade 

de bröstet. 

”nämen det har som alltid gett sig själv, jag tror ingen har beslutat. Och tillslut så har de ju 

som blivit att dom inte velat ha bröstet längre för de var för dåligt drag i bröstet så då…då 

har dom ju börjat vela ha flaska istället”. 

 

Tankar kring jämställdhet 

Männen beskrev att det inte fanns någon total jämställdhet. Det behövde inte betyda lika utan 

kunde betyda att göra olika uppgifter.  

”det är biologi, jag kan inte amma…naturen har gjort det så att kvinnor kan amma, män kan 

inte det så varför ska jag ändra på det, det är en naturlig process”. 

 

Vissa av männen ansåg att det inte är jämställt i samhället och att man måste förhålla sig till 

detta. Män och kvinnor är fysiologiskt olika och så måste det få vara. För att det skulle bli helt 

jämställt hade de hört att det fanns lösbröst som skulle kunna göra att männen kunde amma, 

men detta var inte aktuellt tyckte männen. 

Upplever inte att amning påverkar kontakten med barnet 

De flesta av männen upplevde inte att amningen hade påverkat deras relation till barnen. 

Dessa män tyckte inte att det varit orättvist att inte kunna amma.  

”...man jag har också tror jag varit nära mina barn…det känns inte som att det funnits någon 

avundsjuka eller att jag tänkt att det är orättvist på något vis, jag vet inte, jag upplever inte 

att X har någon annan kontakt med våra barn än vad jag har”. 
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De män som hade erfarenhet av flaskmatning upplevde inte att de medfört att de kommit 

närmare sina barn. Istället för att amma har de kunnat göra andra saker som ger samma 

anknytning, till exempel burit, kramat, pussat, vaggat, pratat och lekt.  

”…om jag vill ha närhet till mitt barn…så ok, det blir efter amning. Man kan ju göra 

blöjbyten, sitta en stund och leka…det är samma anknytning.” 

 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Syftet med studien var att belysa mäns upplevelser samt erfarenheter av amning. Detta syfte 

besvarades genom kvalitativa intervjuer.  

Kvalitativ metod upplevdes som det bästa sättet att få fram mäns upplevelser och erfarenheter 

av amning. Kvalitativa studier syftar till att skildra variationer vad gäller kön, antal och ålder 

för att på detta sätt åskådliggöra olika erfarenheter inom området (Lundman & Graneheim, 

2008, 169). Männen i vår studie hade olika antal barn just därför olika erfarenheter sedan 

tidigare. Författarna hade en önskan om att ha en spridning i kön men de som anmälde 

intresse att delta var alla män. Valet av antalet intervjupersoner i studien styrdes av den tid 

som fanns avsatt till studien, samt studiens storlek (Kvale & Brinkmann 2014, 156). Efter den 

sjätte intervjun tillfördes inget nytt till resultatet men författarna valde ändå att genomföra 

ytterligare två. På grund av tidsbrist valde författarna att intervjua en person som rekryterades 

av dem själva. 

Författarna valde att båda vara närvarande vid alla intervjuer utom en. Deltagarna blev 

tillfrågade om detta och alla godkände det. Att båda närvarar kan vara en fördel för 

intervjuarna dels för att båda hört vad som sagts och dels för att komplettera varandras frågor 

(Bryman 2015, 208). Det kan ha påverkat deltagarna, lett till ett maktövertag för intervjuarna. 

Vid kvalitativa studier är författarna med och påverkar resultatet i intervjuerna via sin 

förförståelse för ämnet vilket resulterar i att studien inte kan ses som oberoende av författaren 

(Lundman & Granheim 2009, 170). Författarna har erfarenheter av att själva ha ammat vilket 

funnits i åtanke genom att inte lägga in egna värderingar utan varit öppna för männens 

perspektiv på amning.  

Att lära sig att intervjua är något man måste lära sig genom erfarenhet, inget som går att läsa 

sig till (Kvale & Brinkman 2014, 33-34). Ingen av författarna har genomfört forsknings-
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intervjuer tidigare, detta kan därför ha påverkat intervjuernas utförande och resultatet. I 

efterhand upplever författarna att frågorna hade behövt justeras för att få fram en djupare 

förståelse. Den som intervjuar kan omedvetet påverka deltagaren genom att ställa ledande 

frågor och genom  kroppsspråk, förstärka eller förminska intervjupersonens svar  (Kvale & 

Brinkman 2014, 213-214), vilket vi har haft i beaktande. Deltagarna kan också påverkas av 

olika faktorer hos den som intervjuar som till exempel kön, klass, ålder och etniskbakgrund 

(Bryman 2015, 208-210). I en intervjusituation har den som intervjuar ett övertag eftersom 

den eller de styr samtalet, den intervjuades uppgift blir att svara på frågor. Vissa av deltagarna 

kan ha pratat kring ämnet eller undanhållit en del av sina upplevelser. Deltagarna kan även 

oavsiktligt svarat vad de tror att författarna förväntat sig att höra. Man bör reflektera över 

vilken roll man har som intervjuare och hur det kan påverkat resultatet (Kvale & Brinkman 

2014, 52), vilket vi har gjort. Författarna valde att spela in alla intervjuer. Nackdelen med att 

spela in intervjuer kan vara att deltagarna upplever situationen som konstlad. De kan känna 

sig hämmade och bli begränsade i sitt sätt att prata och i hur de besvarar frågorna (Bryman 

2015, 428-429). Trots detta valdes ändå att spela in intervjuerna, känslan är att samtalet blev 

mer naturligt än om författarna skulle ha fört anteckningar. Författarna kunde nu helt fokusera 

på deltagarna och det som de berättade. De deltagare som intervjuades via telefon såg inte 

diktafonen, vilket kan ha gjort att de inte påverkades lika mycket av den som de som 

intervjuades direkt. 

Författarna har valt att genomföra intervjuer på två olika sätt. Troligtvis är skillnaderna inte så 

stora på de svar man som forskare får per telefon jämfört vid en direkt intervju. Ofta föredrar 

man att intervjuerna utförs på plats eftersom intervjuaren då kan se reaktioner, ansiktsuttryck 

och få en bättre känsla för tonläget hos den som blir intervjuad (Bryman 2015, 209-210). Det 

har diskuterats i studier att telefonintervjuer skulle vara negativt eftersom det finns en risk att 

information som man får visuellt vid direkta intervjuer går förlorade. Dock finns det studier 

som visar att detta är svårt att bevisa och att det finns många fördelar med att intervjua per 

telefon. Till exempel kan det göra att deltagarna lättare vågar prata om känsliga ämnen 

(Novick 2008). Det kan vara lättare för den som blir intervjuad att avsluta intervjun per 

telefon än en intervju man gör ansikte mot ansikte. Telefonintervjuer minskar risken att den 

som intervjuas svarar på ett sätt som hen tror förväntas. Vid telefonintervjuer minskar också 

risken för deltagaren att påverkas av den som intervjuar (Bryman 2015, 209-210). Författarna 

har i åtanke att männens partner eller någon annan kan ha varit med under telefonintervjuerna 

utan författarnas vetskap, detta kan ha påverkat deltagarens svar. Vår slutsats efter att vi 
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intervjuat alla deltagare i studien, är att vi inte kunnat se någon skillnad mellan direkt eller 

telefonintervjuer. Ingen skillnad i längd eller innehåll har kunnat ses. Telefonintervjuer 

förenklade för deltagarna att utföra intervjuerna på tider som passade dem eftersom flera var 

föräldralediga och andra jobbade kunde de själva välja en lugn tid för intervjun. Vid en av de 

direkta intervjuerna var deltagarens barn närvarande, intervjun genomfördes även på en 

allmän plats vilket kan ha lett till vissa störningsmoment. Författarna tror själva inte att detta 

påverkade, varken de själva eller deltagaren.  

Under författarnas artikelsökning framkom det i vissa artiklar att mannen hade en helt annan 

roll i familjen som ej gick att jämföra med den svenska mannen. Därför valde författarna att 

utesluta dessa artiklar och där med vissa länder. Vi har valt att använda en stor kvalitativ 

studie från England i både bakgrund och i diskussion, eftersom den gick bra att jämföra med 

vår studie. Vid översättning av artiklarna från engelska till svenska har författarna försökt 

minimera risken för fel som skulle kunna ha betydelse för resultatet. 

Resultatet har analyserats enligt Lundman och Graneheims (2004) kvalitativa innehållsanalys. 

Genom att båda författarna har reflekterat och diskuterat över olika tolkningar är det mindre 

risk att resultatet har påverkats. En risk som finns när man tolkar intervjuer är att man kodar 

för likt texten, och detta kan medföra att man kommer ifrån helheten. Om kodningen är för lik 

texten kan det bli svårt att kategorisera och hitta domäner. Det finns också en risk att material 

som inte passar in någonstans pressas in i de kategorier man har. För att kunna göra texten 

begriplig behövs att man tolkar till en viss del. Citat användes i resultatet detta för att öka 

studiens tillförlitlighet (Lundman & Graneheim 2009, 170-171). Båda författarna var med 

under hela analysarbetet och detta gör att analysen trovärdigheten ökar (Graneheim & 

Lundman, 2004). Koder sorterades och kategorier ändrades enligt ovanstående principer i de 

olika stegen tills båda författarna kände igen sig i resultatet och var nöjda. 

Resultatdiskussion  

Männen i vårt resultat uppfattade amning som något naturligt och självklart, vilket även har 

visats i andra studier i nordiska länder (Fägerskiöld 2008, Laanterä et al, 2010, Palmqvist, 

Zäther & Larsson 2015). Männen från två studier poängterade att bröstmjölken var viktigt för 

deras barn och innehöll ett komplett mål (Laanterä et al. 2010, Palmqvist, Zäther & Larsson 

2015), detta beskrev även männen i vår studie. I andra studier ansåg de flesta männen att de 

största fördelarna med amning var just den hälsovinst som amningen gav (Bennet, McCartny 

& Kearney 2016, Rempel & Rempel 2011). Deltagarna i vår studie upplevde att amningen 
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gav barnet närhet och trygghet som männen ansåg vara viktig. De uppfattade även amning 

som något praktiskt och bekvämt. Liknande resultat visade en annan studie från Sverige, där 

männen i studien, gav exempel både på att det var praktiskt  för att bröstmjölken alltid med 

samt att det ansågs som mysigt och tryggt (Palmqvist, Zäther & Larsson 2015). Andra studier 

har också visat att män ansett att amning även är praktiskt för dem som män (Bennet, 

McCartny & Kearney 2016, Rempel & Rempel 2011), vilket också framkom i våra intervjuer. 

Männen i vår studie trodde även att kvinnan upplevde amning som praktiskt.  

Vårt resultat visade på att männen ansåg att det fanns vissa nackdelar med amning som till 

exempel upplevdes kvinnan vara bunden på grund av amningen. Vilket kunde ses som en 

nackdel för kvinnan, vilket också en annan studie (Palmqvist, Zäther & Larsson 2015) visade. 

Männen i vår studie hade erfarenhet av att amning kunde ge komplikationer. Dessa kunde 

vara så besvärliga att det kunde leda till att amningen avbröts. I en Irländsk studie framkom 

det att 57% av männen hade erfarenhet av att deras partner upplevt komplikationer med 

amningen samt hade erfarenhet av att amning kunde vara väldigt svårt (Bennett, McCartney 

& Kearney 2016). 

Vårt resultat visar att männen upplevde en känsla av att det fanns olika sorts tryck i samhället 

som påverkade amningen negativt. En del av männen i vår studie upplevde att kvinnan var 

utsatt för en större tryck. I en annan studie (Palmqvist, Zäther & Larsson 2015) kände 

deltagarna att det fanns en stark social förväntan på kvinnan att hon skulle amma och att det 

skulle fungera. Samhällets normer sågs, i en irländsk studie (Bennet, McCartny & Kearney 

2016) påverka amningsfrekvensen. Männen i vår studie ansåg att samhället hade en något 

negativ syn på offentlig amning. En kvantitativ studie visar att 10% av männen upplevde det 

obekvämt när deras partner ammade offentligt (Bennet, McCartney & Kearney 2016).  

Utifrån vårt och ovannämnda studier framkommer det att amning har vissa nackdelar som till 

exempel att amning kunde medföra både psykiska och fysiska påfrestningar för kvinnan. 

Detta upplevde männen som påfrestande, förståelsen skulle underlättas om de hade mer 

kunskap om amning. De negativa påtryckningarna ute i samhället trodde männen påverkade 

kvinnan och amningen på ett negativt sätt. Under intervjuerna framkom det att 

barnhälsovårdens välvilja att få amningen att fungera, kunde uppfattas av männen, som vi 

tolkat det som en slags påtryckning. Utifrån detta kan författarna se att det är viktigt hur och 

på vilket sätt råd och stöd förmedlas. 
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I vår studie beskrev de allra flesta män en känsla av hjälplöshet. Männen tyckte att det var 

frustrerande att inte kunna ge sina barn mat. I en svensk studie uttryckte deltagarna liknande 

känslor samtidigt som de uttryckte beundran över den uthållighet den ammande kvinnan 

uppvisade (Palmqvist, Zäther & Larsson 2015). Vårt resultat pekar på att männen kände sig 

dåligt förberedda. De tyckte att det var mycket fokus på förlossningen istället för på amningen 

i föräldrautbildningen. Andra studier kom också fram till att papporna kände sig oförberedd 

på de problem som kan uppstå vid amning (Bennett, McCartny & Kearney 2016, Fägerskiöld 

2008). I en irländsk studie framkom att männen önskat mer information för att kunna hjälpa 

och stötta kvinnan (Bennet, McCartny & Kearney 2016). Många män i vår studie tyckte dock 

att det var upp till dem själva att ta del av den information som gavs. 

Männen i två andra studier (Brown & Davies 2014, Palmqvist, Zäther & Larsson, 2015), 

upplevde en en känsla av utanförskap och kände att barnen föredrog kvinnan före mannen. I 

en studie fram kom en känsla av hjälplöshet, både för att männen inte kunde amma barnet 

samt vid uppkomna amningskomplikationerna (Brown & Davies 2014). I vår studie upplevde 

männen att fokus från vårdens sida låg på kvinnan. Denna känsla delas av männen i en annan 

studie från Sverige (Fägerskiöld 2008). Många av männen i vår studie beskrev en känsla av 

utanförskap och en känsla av att inte duga. Deltagarna i studien var ibland också avundsjuka 

på den närhet som amningen gav. Männen i en annan studie kände sig utanför när kvinnan 

ammade och beskrev sig mer delaktiga i föräldraskapet när amningen var avslutad 

(Fägerskiöld 2008). En irländsk studie (Bennet, McCartny & Kearney 2016) visar att 40 % av 

männen kände sig berövade på den närhet som mamman och barnet fick.  

Trots detta uppgav samtliga män att de varit behjälpliga vid amning på olika sätt. Den hjälp de 

fått från vården tyckte de varit användbar. Sammantaget visar dock resultatet att männen känt 

sig utanför och hjälplösa vid amningen. Dels på grund av bristande information, dels på grund 

av att de ej kunnat tillgodose sina barns behov. Intressant var att vissa av männen ansåg att det 

låg på deras ansvar att ta del av den information som gavs trots att den var riktad till kvinnan. 

Utifrån detta kan vi dra slutsatsen om vikten av att individanpassa varje möte i vården vilket 

vi kan styrka utifrån vår valda teori.  

Resultatet i vår studie visade att männen ansåg att amningen hade påverkat relationen och 

samlivet. De upplevde att kvinnans kropp var upptagen av barnet som ammades. I en annan 

svensk studie framkom också att amningen påverkade män och deras relation med både barnet 

och deras partner på olika sätt. De accepterade detta och anpassade sig till situationen och 

önskade att barnet skulle fortsätta att ammas (Palmqvist, Zäther & Larsson 2015).  
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I vår studie framkom att det var kvinnans beslut om hon ville amma eller inte , som man 

förhöll de sig till detta och respektera kvinnans beslut. En kvantitativ studie från Irland visade 

på att 75% av papporna var involverade i beslutet att börja amma och de flesta uppmuntrade 

mödrarna att amma (Bennett, McCartny & Kearney 2016).   

I vår studie sågs amning inte som ett hinder för jämställdhet till skillnad från andra studier där 

föräldrarna tyckte att amning var ett hinder för jämställdhet (Laanterä et al 2010, Palmqvist, 

Zäther & Larsson 2015). Fägerskiöld (2008) visade att föräldrarna delade vårdnaden om 

barnet lika, förutom just amningen. Samtidigt framkom att kvinnan hade huvudansvaret över 

barnet. Ytterligare en svensk studie visade på att männen litade på att obalansen i 

föräldraskapet var tillfälligt och att de i det långa loppet skulle kunna uppnå jämlika 

föräldraroller (Palmqvist, Zäther & Larsson 2015).  

Vissa män i vår studie upplevde att amningen hade påverkat deras relation till barnet. Dock 

kunde anknytningen som amningen gav erhållas på andra sätt. Vilket också bekräftas i en 

irländsk studie, där männen för att få närhet till sina barn, gav exempel på att de lekte med 

barnen, gav dem massage och lät barnen ligger hud mot hud (Bennet, McCartny & Kearney 

2016). Resultatet visar att de flesta männen önskat ett större inflytande i amningen, men detta 

upplevdes svårt eftersom det inte var de som ammade. Männen i vår studie såg inte amningen 

som något hinder gällande jämställdhet. Utan ansåg att jämställdhet inte behövde betyda lika 

utan att de istället kunde göra andra saker när kvinnorna ammade. Tidigare ovannämnda 

studier visade på motsatsen, deltagarna tyckte att amningen gav en obalans i föräldraskapet 

men att de var medvetna om att det var en kort period. Vissa av männen i vår studie upplevde 

att det kunde få närhet till barnet trots att de inte ammade andra, andra gjorde inte det. Vi tror 

att det kan ha göra med hur man själv väljer att se på sin egen roll. 

 

Oavsett ursprung, klasstillhörighet och ekonomiska resurser har de allra flesta möjlighet att 

amma. Det som styr amningsfrekvensen, som nämnts i bakgrunden, är synen på amning i 

samhället och från vårdens sida. Samhället kan genom lagar, riktlinjer och attityder underlätta 

för föräldrar att amma. 

Teori 

KASAM som teori innebär en känsla av sammanhang som kan utvecklas genom livet. 

Människor kan ha hög, måttlig eller låg grad av KASAM. Känslan av sammanhang styrs av 



 

28 
 

människans omgivning och tidigare erfarenhet. Detta har stor betydelse för hur människan 

hanterar de svårigheter som uppstår (Wiklund 2003, 250). Tre centrala begrepp ingår i 

KASAM, begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet (Bökberg 2013, 65).  

Genom att höja männens empowerment kan det leda till en högre känsla av begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet. Författarna anser att det kan vara svårt att genom att enbart 

öka informationen, förstärka deras KASAM. Detta på grund av att hanterbarenhet bygger på 

de resurser man har sedan tidigare för att kunna möta de krav livet ställer på en (Bökberg 

2013, 66). Vidare innebär begriplighet en förståelse och en uppfattning om att kunna 

förutsäga de saker som händer runtomkring (Wiklund 2003, 250-251). Sist beskrivs 

meningsfullhet som handlar om att ha motivation, delaktighet och engagemang i sitt liv. De 

problem man stöter på ser man se som utmaningar som ska lösas (Bökberg, 2013, 65-66). 

Utifrån detta kan författarna anta att enbart ökad information inte räcker för att täcka behovet 

av känslan av hjälplöshet. Det är många faktorer som styr människan som beskrivits ovan. I 

vårt resultat kan ses att känslan av hjälpslöhet och även utanförskapet varierade mycket. 

Författarna kan anta att männen i resultatet fått ungefär samma information och stöd, trots 

detta upplevdes detta väldigt olika.  

Genom det färdiga resultat och den valda teorin blir det återigen tydligt att man bör se och 

möta varje individ utifrån deras förutsättningar, erfarenheter och unika situation. 

Forskningsetisk diskussion 

Sjuksköterskorna på familjecentralen hade som uppgift att informera alla de partners som 

hade erfarenheter från att deras barn ammats. De var alltså inte aktiva i någon form av 

rekrytering. En för författarna känd man med erfarenhet från amning rekryterades till studien, 

författarna tror att detta kan ha påverkat hur han svarat på intervjun. Relaterat till att båda 

författarna själva har erfarenhet från att ha ammat. Kan männen ha upplevt att de haft sämre 

kunskaper än författarna vilket kan ha medfört att männen känt sig i underläge och svarat på 

ett sätt som de tror förväntades. Studien utfördes i ett litet samhälle där båda författarna också 

bor. Båda författarna har nyligen gjort verksamhets förlagda utbildning på aktuell 

familjecentral. Det finns en risk att detta påverkade intervjuerna eller deltagandet i studien på 

ett eller annat sätt. Författarna uteslöt de som inte hade någon erfarenhet av amning, detta kan 

ha lett till att de känt sig åsidosatta. Informationsbrevet valde författarna att enbart skriva på 

svenska. Detta uteslöt vissa grupper från att delta på grund av författarna valt att intervjua på 

svenska. Att genomföra intervjuer via tolk eller på engelska ansågs inte aktuellt av författarna. 
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Detta medförde att en del åsikter och upplevelser från män som ej talade svenska 

utelämnades.  

Slutsats 

Den här studien har belyst amning utifrån männens perspektiv. I resultatet framkom det att 

männen hade upplevelser och erfarenhet av känslor som hjälplöshet och utanförskap. 

Amningen kunde vara problematisk och att det fanns vissa nackdelar som ställde krav på 

mannen att finnas som stöd. Dock ansåg de inte att de hade tillräckligt med kunskap för detta 

vilket gjorde att de kände sig hjälplösa. En annan del av det faktum att de själva inte kunde 

amma och trösta deras barn innebar en känsla av hjälplöshet. När männen beskrev, framkom 

det att den närhet som specifikt uppstår vid amning leder till känslor av utanförskap. 

Resultatet visar även att männen upplevde ett utanförskap i kontakten med vården, där fokus 

främst låg på kvinnan. Vår slutsats är att det är viktigt på ett tidigt stadium engagera i mannen 

i amningsprocessen. Det är viktigt att förbereda även honom på vad amning innebär. Trots 

svårigheterna med amning upplevde männen att amning var det allra bästa för barnet och hade 

en önskan om att det skulle fungera. Mäns status behöver höjas ytterligare när det kommer till 

amning och deras roll måste synliggöras.  

Kliniska implikationer och vidare forskning 

Resultatet i vår studie kan användas för att utveckla arbetet inom barnhälsovården. Det 

manliga perspektivet på amning har getts liten uppmärksamhet internationellt. Resultatet i vår 

studie visar att männens upplevelser och erfarenheter bör tas till vara. Studien visar på vikten 

av att synliggöra männens betydande roll vid amning. Resultat kan bidra till att 

medvetandegöra detta för de sjuksköterskorna som möter föräldrar med ammande barn. 

Vården blir allt effektivare idag vilket bland annat lett till kortare vistelse på BB, detta ställer 

högre krav på partnern och kan vara en av anledningarna till varför männen har en större 

betydelse för kvinnan idag. Vidare forskning inom området behövs för att ta reda på hur 

männen kan känna sig mer delaktiga och betydelsefulla. Vi som distriktssköterskor behöver ta 

reda på hur vi kan involvera männen på bästa sätt och minska deras känsla av utanförskap. I 

förlängningen är vår förhoppning att detta skulle kunna leda till att öka amningsfrekvensen. 
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Bilaga 1 

Intervjuguide 

Vi informerar om frivillighet till att delta, om rätten att avbryta sin medverkan när de vill utan 

närmare förklaring. Intervjun kommer att av identifieras och behandlas enligt bestämmelser i 

sekretesslagen. Den inspelade intervjun och den nedskrivna texten kommer att raderas när 

arbetet är klart.  

Faktafrågor  

Ålder?  

Utbildning? 

Antal barn? 

Ålder på barnen? 

Hur länge har era barn ammats? Helamning, delamning, ersättning? 

Har du deltagit på MVC, BVC? 

Har du deltagit i föräldragrupper? 

Var du med på förlossningen, BB, sov över? 

Har du varit pappaledig? 

 

Intervjufrågor 

Beskriv din upplevelse av amning? 

 vad visste du om amning innan ni började amma? Fördelar för barnet/kvinnan? 

 förväntningar? 

 hur upplever du samhällets syn och förväntningar på amning? Tryck utifrån? 

 Hur ser du på amning och jämställdhet? 

 Amning minskar idag, vad tror du det beror på? 

 

 

 



 

 
 

Vad fick du för stöd som pappa/partner vid ditt barns amning? 

 Hur upplevde du bemötandet från vården? 

 Hur riktades informationen? 

 Skulle detta gått att göra män mera delaktiga? på vilket sätt? 

 Saknade du någon information? Hade du velat ha mer information? 

 Berätta hur du tagit del och om du aktivt sökt information kring amning? 

 

Beskriv hur du var involverad i beslutet om att börja och sluta amma? 

 på vilket sätt kände du att du kunde påverka beslutet om amning? 

 

Upplever du att du kunnat vara behjälplig under amningsperioden? 

 iså fall på vilket sätt? 

 har du någon gång känt dig utanför den närhet som kommer vid amning? beskriv… 

 vad hade du för förväntningar på dig själv som partner? 

 vad tror du din sambo/hustru hade för förväntningar på dig som partner? 

 hur har amningen påverkat er relation? 

 

Framtid, hur skulle du se på amning ifall ni fick fler barn?  

 Beskriv om du skulle göra något annorlunda den gången?  

 Slutligen för och nackdelar med amning 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Vi heter Catarina Ivarsson och Sofia Lundström vi studerar till distriktssköterska vid Umeå 

Universitet. Vi kommer under hösten att skriva en magisteruppsats i ämnet omvårdnad. Vi har 

valt att studera partnerns upplevelse av amning. 

Vi har tänkt göra en kvalitativ studie i form av intervjuer där vi intervjuar partnern till den 

ammande kvinnan. Vi vill få tillstånd av dig som verksamhetschef att under några veckor i 

september sätta upp information om studien på familjecenter i Vännäs, både på 

Öppnaförskolan och inne hos BVC sköterskorna. Vi skulle också vilja att BVC sköterskorna 

får vara oss behjälpliga i rekryteringen. Syftet med studien är att undersöka partners 

förväntningar och upplevelser av amning. Hela intervjun kommer att spelas in för att vi lättare 

ska kunna sammanställa materialet. Deltagandet är frivilligt och de kan när som helst avbryta 

sin medverkan utan särskild förklaring. Intervjuerna kommer att avidentifieras och behandlas 

enligt bestämmelser i sekretesslagen. Det finns möjlighet att ta del av studien efter den är 

avslutad. Vi hoppas att resultatet i studien kommer att bidra till utvecklingsmöjligheter i 

arbetet på BVC.  

Om du har några frågor kring studien så kontakta gärna någon av oss! 

 

Med vänlig hälsning  

 

Catarina Ivarsson ivnana02@student.umu.se                070-586 47 58 

Sofia Lundström             sialom01@student.umu.se                070-264 60 71       

Handledare: Anna-Lena Wennberg      anna-lena.wennberg@umu.se  

 

 

 

Bilaga 2 

 

Informationsbrev till 

verksamhetschef 
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Medgivande ges till att: 

Rekrytera deltagare till denna intervju studie samt att BVC sköterskorna kan vara oss 

behjälpliga med att förmedla kontakt med pappor/partnern.  

 

 

…………………………………………… 

Ort, datum 

 

…………………………………………… 

Titel 

 

……………………………………………….                  ……………………………………… 

Namn                                                                                                      Namnförtydligande   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Bilaga 3 

Förfrågan till dig att delta i en intervjustudie beträffande din upplevelse av din partners 

amning av ert/era barn. 

Vi heter Catarina Ivarsson och Sofia Lundström vi studerar till distriktssköterska vid Umeå 

Universitet. Vi kommer under hösten att skriva en magisteruppsats i ämnet omvårdnad. Vi har 

valt att studera partnerns upplevelse av amning. Mycket fokus hamnar på mamman vid 

forskning om amning och hur hon upplever det. Desto minder studier finns om partnerns 

upplevelse. Partnerns stöd vid amning har visat sig vara av stor vikt för den ammande 

kvinnan. Därför tycker vi att det känns viktigt att belysa och synliggöra just detta genom att ta 

del av dina upplevelser. 

Det vore därför värdefullt om just Du hade möjlighet att ställa upp på en ca 30-60 min 

lång intervju för att delge dina förväntningar och upplevelser kring amning. Plats och 

tid för intervjun bestäms enligt dina önskemål, möjlighet finns att göra intervjun via 

telefon. Hela intervjun kommer att spelas in för att vi lättare ska kunna sammanställa 

materialet. Deltagandet är frivilligt och du kan när som helst avbryta din medverkan utan 

särskild förklaring. Intervjuerna kommer att avidentifieras och behandlas enligt bestämmelser 

i sekretesslagen. Det finns möjlighet att ta del av studien efter den är avslutad. Vi hoppas att 

resultatet i studien kommer att bidra till utvecklingsmöjligheter i arbetet på BVC. 

Vid intresse ber vi dig att fylla i en svarstalong och lägga i anvisad låda så kontaktar vi 

dig via mail eller telefon för mer information. 

Om du har några frågor kring studien så kontakta gärna någon av oss! 

Catarina Ivarsson ivnana02@student.umu.se                070-586 47 58 

Sofia Lundström             sialom01@student.umu.se                070-264 60 71       

Handledare: Anna-Lena Wennberg      anna-lena.wennberg@umu.se 

Informationsbrev 

 

 
 

                              

 

 

 

mailto:ivnana02@student.umu.se
mailto:sialom01@student.umu.se
mailto:anna-lena.wennberg@umu.se


 

 
 

Jag samtycker till att delta i denna intervjustudie om min upplevelse av amning. 

 

 

……………………………………………… 

Ort, datum 

 

………………………………………………             ………………………………………… 

Namn                                                                            Telefonnummer eller mailadress 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Bilaga 4 

Tabell 2: Exempel ur analysprocessen 

Meningsenhet Kondensering Kod Subkategori Kategori Domän 

Ehh..nej asså jag tycker 
det  nästan att det är en 
självklarhet men nu har 
det ju funkat, nu ska 
man inte klanka ner inte 
säga om det hade varit 
väldigt besvärligt om 
det inte funkat då 
kanske man hade mer 
varit aktiv o tagit ett 
aktivt beslut  känner 
man till , vet att det är 
bra för barnet o även 
mamman så tycker jag 
att liksom att det är 
ganska självklart (aktivt 
beslut amning) 

 

Jag tycker 
nästan det är 
en självklarhet 
att amma. 
Men nu har 
det ju funkat 
för oss. Om 
det inte 
fungerat då 
hade man 
kanske varit 
mer aktiv i 
beslutet. 
Känner man 
till och vet att 
det är bra för 
barnet och 
även mamman 
tycker jag det 
är ganska 
självklart. 

Självklarhet 
att amma. 
 
 
 
Tagit beslut 
om det ej 
fungerat. 
 
 
Fördelar 
med aminig. 
 
 
Självklart att 
amma. 

Naturligt 

 

 

 

Beslut att 

amma. 

 

 

Naturligt 

 

 

Naturligt 

Amning är viktigt 

och bra. 

 

 

 

Upplevelser av 

dealktighet/inflytande 

 

 

Amning är viktigt 

och bra. 

 

 

 

 

Amning är viktigt 

och bra 

 

Domän 

1 

 

 

 

Domän 

2 

 

Domän 

1 

 

Domän 

1 

Jo mest 
praktisk..försöka 
underlätta med kuddar 
o dylikt..ja men få lugna 
stunder ta hand om de 
andra barnen, se till att 
de gör ngt annant 
…ehh.så det kan jag nog 
tyck att jag varit 
(behjälplig vid amning) 

 

Jag tycker att 
jag varit 
behjälplig. 
Praktiskt 
försökt 
underlätta 
med kuddar 
och dylikt. Få 
lugna stunder. 
Ta hand om de 
andra barnen, 
se till att de 
gör något 
annat.. Så det 
tycker jag att 
jag varit. 

Varit 
behjälplig. 
 
 
 
 
 
Praktisk 
underlättat 
amningen. 
 

  

Praktisk 

stöd. 

 

 

 

 

 

 

Praktiskt 

stöd. 

Männens stöd vid 

amning. 

 

 

 

 

 

Männens stöd vid 

amning. 

Domän 

2 

 

 

 

 

Domän 

2 

Jo men det kan jag nog 
tycka…det kan jag 
känna det är en speciell 
närhet som dom får 
man får på ngt vis jobba 
för att få…jag har burit 
honom väldigt mkt o 
även de andra burit 
mkt..praktisk då har 
man han här..prata med 
dom..även..ehh..jomen 
nog kan man..nattetid 
kunna lägga upp honom 
på magen. Känna 

Känt mig 
utanför den 
speciella 
närhet som 
mamma och 
barn får vid 
amning. 
Man får jobba 
för att få den.  
Jag har burit 
honom väldigt 
mkt och även 
de andra 
barnen. Då har 

Utanförskap. 
 
 
Får jobba för 
att få 
närheten. 
 
 
 
Känt närhet 
 
 

 

Upplever 

avund 

 

 

Upplever 

avund 

 

 

Skapar 

närhet och 

trygghett 

Känslor av 

utanförskap 

 

Känslor av 

utanförskap 

 

 

Amning är viktigt 

och bra. 

Domän 

2 

 

 

Domän 

2 

 

 

 

Domän 

1 



 

 
 

närheten..väldigt 
mysigt,  om det funkar 
man känner att han 
senast inatt han var lite 
ledsen ja då är det klart 
att man får litegrann av 
den närheten.. 
(närheten) 

 

man honom 
nära, kan 
prata med 
dom. På 
natten kan 
man lägga upp 
honom på 
bröstet.  
Känna 
närheten, 
väldigt mysigt 
om det funkar. 
Senast inatt 
var han ledsen 
då får man 
litegrann av 
den närheten. 
 

 

 

 

 


