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Sammanfattning 

 

 Under många år kämpade kvinnor i Sverige för ett mera amningsfrämjande 

samhälle och  man ville gå ifrån idén om att amma på särskilda tider. Idag framförs kritik 

mot att kravet på amning är ensidigt ifrån Barnavårdscentralen. Syftet med den här 

studien har varit att få en bild av hur dagens mödrar ser på amning. Studien har utförts 

med kvalitativ metod i form av intervjuer med tio kvinnor. Resultatet visar att kvinnorna 

är beroende av omgivningens stöd men när det handlar om mötet med barnsjuksköterskan 

så är ett samtal där båda är delaktiga att föredra mer än att barnsjuksköterskan enbart ska 

agera som en expert.  

Nyckelord: Amning, amningsschema, amningsdebatt, omgivning, moderskap.  
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Abstract 

 For many years women in Sweden have fought for a society which is more tolerant 

towards breast feeding. They have stroven to distance themselves from the notion that 

breast feeding should occur at fixed times. Recently critisisim has been voiced against the 

fact that breast feeding is solely demanded from the child care centers. The purpose of 

this study has been to enquire into how today´s mothers feel about breast feeding. The 

study has been done using qualitative methods in the form of interviews with ten women 

along with research on how information about breats feeding has presented in the past. 

The result shows that women are dependant on support from their surroundings. Results 

also show that meetings with midwives where both parties particitpate equally are 

prefered compared to meetings where the midwife only takes on the roll of an expert. 

 Key words: breast feeding, breast feeeding scadual, breast feeding debate, 

enenvironment, motherhood.   
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Förord 

 Amning är ett intressant ämne på många sätt därför att det väcker känslor och 

tankar hos många då de flesta har erfarenheter och åsikter om det. Det är många som 

tycker till om detta när man är mamma, alltifrån svärmödrar till väninnor till BVC, till 

nya forskningsrön och olika magazin för föräldrar, och mitt i skottelden mellan alla 

åsikter så står det allt som oftast en mamma som bara vill sitt barn det allra bästa. Det har 

därför varit intressant och lärorikt att diskutera och skriva om detta. Jag vill här framföra 

ett stort tack till min handledare Reneé Perrin Wallquist. Tack, Peter Jansson för all hjälp 

och stöd. Tack också till Margareta Billebo för all intressant information, samt Anna 

Bengtsson, Erika Hellekant och Jenny Lindblad för inspiration.      
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Inledning 

 Den nyblivna mamman är hela tiden omgiven även av andra människor, först på 

förlossningen, på BB och sedan hemma. Många kvinnor kan uppleva de första månaderna 

tillsammans med det nyfödda barnet som visserligen spännande men samtidigt 

stressande. Inte minst amningen kan vara en källa till oro (Gustavsson, 2002). Amningens 

fördelar visas genom forskningen, genom att amma har kvinnan möjlighet att ge sitt barn 

vad som behövs för att barnet ska växa och må bra. Men det är sällan helt problemfritt 

med amning och det kan ge upphov till svårigheter. Det krävs både självförtroende och 

ett uppriktigt positivt stöd från omgivningen för att det ska gå bra.  

 

 WHO -koden 

 I Sverige är hälso och sjukvårdspersonalen skyldiga att följa socialstyrelsens 

föreskrifter  Granath & Johansson (1994) där en internationell kod för marknadsföring av 

modersmjölsersättningar ska efterföljas som antogs av WHO i Geneve 1981. Syftet med 

koden är att främja en säker och ändamålsenlig spädbarnsuppfödning. I första hand ska 

koden uppmuntra till och stödja amning, Vidare syftar koden till att korrekt information 

ges om flaskuppfödning när sådan är befogad och att marknadsföringen av 

modersmjölksersättningar m.m blir vederhäftig. Sverige följer även 

Innocentideklarationen som antogs i Florens 1990 och denna handlar om att skydda, 

stödja och främja amning och den togs fram vid ett möte för ledande hälsopolitiker.  

I Innocentideklarationen står det att läsa  i punktform:  

 ”Vi erkänner att  

Amning är en unik process som 

•  Ger spädbarn idealisk näring och bidrar till att de växer och utvecklas väl; 
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•  minskar frekvens och svårighetsgrad av infektionssjukdomar och därigenom bidrar till 

minskad sjuklighet och dödlighet bland spädbarn; 

•  bidrar till kvinnors hälsa genom att minska risken för bröst- och äggstockscancer, och  

  genom att förlänga tiden mellan graviditeter; 

• medför sociala och ekonomiska fördelar för familjen och samhället; 

•  ger de flesta kvinnor en känsla av tillfredsställelse när den fungerar väl; och att nya 

forskningsrön har visat att: 

Ju närmare man är idealet av enbart amning under de första sex månaderna och därefter 

ju längre barnet ammas (med tillägg för annan mat), desto större är de här nämnda 

fördelarna, och  

•  amningsbefrämjande program kan leda till positiva förändringar när det gäller   

 amningsbeteendet.” Granath & Johansson (1994,s.87)  

 

Amning ur ett historiskt perspektiv 

Synen på amning, mödrar har förändrats under årens lopp. Under 1900-talets 

första decennier ansågs amning som någonting som varje kvinna kunde klara av om än 

med träning. Lagerholm (1915) menar att om bara barnet regelbundet läggs vid bröstet 

kommer amningen igång. I mitten av seklet har tankarna om amning utvecklats och man 

ger exakta råd angående amningen, dels vilka tider som anses lämpliga och även längden 

på amningsstunden är mer tidsbegränsad. Granath & Johnsson (1994). Spädbarnsforskare 

från den här tiden för fram tankar om amning som något som till och med kan skada både 

mor och barn. För barnets del kunde alltför omfattande amning leda till övergödning och 

matsmältningsproblem och för moderns del till såriga bröstvårtor. Idén att amma efter 

vissa bestämda tider beskrivs också i litteratur från 60-talet (Asklund & Ödman 1969). 
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Tanken om tidssystem finns kvar även på 1970-talet (Kinch & Kivilinna, 1970) men 

samtidigt växer en tanke fram som strävar bort från den strikta schemabundna amningen 

(Magnusson Hidman, 1973) och under 1980-talet är det barnets rytm som ska styra 

(Hedström, 1985). Under 2000-talet så är det fria tider som rekommenderas.  

 

Diskursiva fält och subjektspositioner 

 Brembeck (1998) för en diskussion om hur motstridiga diskurser relaterat till bland 

annat mödraskap och kvinnlighet i sin bok, där hon har intervjuat unga kvinnor om 

modersrollen och hon menar att tillämpat på hennes material skulle ett diskursivt fält 

kunna förstås som en mängd olika och ofta motstridiga diskurser om hur det är att vara  

t ex en ung kvinna, mor, tonåring. När idéerna om att amningen skulle vara schemalagd 

enligt vissa bestämmelser enligt dåtidens experter så handlade det om att de hade en 

maktposition och mammorna tyckte sig göra det rätta när de gjorde så, detta hade sådant 

enormt genomslag I åtminstone 200 år har experter varit livligt engagerade i kvinnors liv 

och leverne och kommit med “goda råd” om hur de ska leva sina liv som kvinnor, makor 

och mödrar. Man kan säga att experter spelar stor roll bakom konstruktionen av de 

samhälleligt godkända positionerna som t ex “god mor”, att de fungerat som “uttolkare”, 

populariserare och spridare av vetenskapliga rön och att de - liksom vetenskapsmännen - 

gjort det under inflytande av sin kulturella ballast, sin tids paradigm.  
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Syfte  

Syftet med denna studie var att med hjälp av kvalitativ metod öka förståelsen för hur 

dagens kvinnor ser på amning.  

 

Frågeställning 

Hur ser dagens mödrar på amning? 

    

Metod 

 En kvalitativ ansats valdes därför att denna ansågs som lämplig i relation till 

frågeställningen.  

 

Urval 

 I intervjuerna samlades in data från människor som har relevant erfarenhet 

angående ämnet. Och för att få tag i kvinnor att fråga om amning så sökte jag upp ett 

diskussionsforum för föräldrar på Internet. Jag skickade ut ett mail på 

diskussionsforumet, och de som kände sig manade kunde svara. Vidare så gjorde jag 

intervjuer med två kvinnor, och dessa kvinnor blev intervjuade på plats. Respondenterna 

består av åtta kvinnor från ett diskussionsforum där deltagarna är kvinnor från hela 

landet. Kvinnorna har sammanlagt 25 barn födda mellan 1970 och 2006. Tre barn är 

födda på 1970-talet, två barn på 1980-talet, tio barn på 1990-talet och tio barn på 2000-

talet.  
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Datainsamlingsmetod 

 Inför intervjuerna förbereddes ett antal frågor som fanns som utgångspunkt. Denna 

forskning handlar inte direkt om att mäta något utan snarare få en inblick i hur mödrar 

förhåller sig till amning och vilka upplevelser och känslor de får till detta. Det handlade 

om mödrarnas egna upplevelser om amning och därför var intervjuer bäst för detta 

ändamål.  

 

Genomförande 

 De båda intervjuerna utgick till en början från frågorna från intervjuguiden men allt 

eftersom intervjun utvecklades så frångicks de beroende på att det som de berättade var 

intressant. Intervjuerna tog ca en timme att genomföra. I intervjuerna har antagits en 

lyssnande, stödjande och positivt hummande roll för min del och frågeformulärets frågor 

släpptes, som nämndes tidigare, och det blev mer spontant ställda frågor som reaktion på 

det som de berättade om. Intervjuerna spelades in på band och transkriberades sedan för 

analys. Information om uppsatsens ämne och dess frågor skickades till 

diskussionsforumet och respondenterna kunde svara när de själva ville göra det 

skriftligen, via sina mail. De kunde välja att besvara de frågor mera ingående som de 

tyckte var viktigast och intressantast att berätta om, ur sitt eget perspektiv. Några 

besvarade alla frågor på en gång medan andra valde att svara på en fråga i taget.  

 

Databearbetning 

 I analysprocessen har tillvägagångssättet för tematisk analys använts (Hayes, 2000).  

Intervjuerna transkriberades och dessa studerades noga för att se respondentens nyanser i 

språket och meningar. Därefter har citat valts ut från intervjuerna som representerar de 
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olika kategorier som tematiseringen gav. De transkriberade intervjuerna har lästs igenom 

ett flertal gånger. Likaså skrev jag ut texterna från diskussionsforumet och av de svar som 

kom in från diskussionsforumet så kunde man dela in kvinnornas upplevelser i olika 

teman. De nyckelord eller textavsnitt som var relevanta eller återkommande och som 

behandlade samma område kategoriserades så att de ingick i gemensamt övergripande 

teman. För varje tema lästes texterna igenom och allt som passade in plockades ut. 

Därefter namngavs varje tema och några representativa citat för valdes för vart och ett 

utav dessa Här plockades ut sådana som uppfattades som ämnen som var återkommande 

och därför av betydelse.  

 

Etik 

 Respondenterna informerades i förväg om undersökningens syfte och 

tillvägagångssätt. Samtliga deltagare informerades om att deras medverkan var helt 

frivillig och att de hade rätt att avbryta intervjun eller låta bli att svara på frågor som de 

inte kände sig bekväma med. Information gavs också till respondenterna från 

diskussionsforumet om att de uppgifter som kom fram skulle behandlas konfidentiellt och 

intervjupersonerna gav medgivande om att bli inspelade på band och att materialet skulle 

användas i uppsatsen.   

 

Bortfall 

 Tyvärr valde inte någon kvinna som inte ammat sitt barn att svara, vilket för 

undersökningen är ett en brist.  
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       Resultat  

 Dessa teman är resultatet av analysen av materialet från diskussionsforumet och 

från intervjuerna.  

Naturligt 

 De intervjuade sade att de ville amma sina barn och sex stycken av dem uppgav 

varför de ville det med motiveringar som att det skedde intuitivt och naturligt för dem att 

göra så. En kvinna sade att hon utgick från den ”instinktiva, känslan och följde barnets 

rytm.” och en annan sade att ”anledningen var att det kändes naturligt, så var det tänkt 

från början.” Och en annan säger att ”det bara är så att man ska amma om man har 

möjlighet till det” En kvinna uttrycker att hon ”utgick från att hon skulle amma” hon 

uttrycker det som att ”annars är jag inte amningsfanatiker, men då jäklar” och hänvisar 

till att hon tror att hormonerna påverkade henne. En kvinna säger att ”det kändes som det 

naturliga alternativet” men påpekar också att ”det var ganska stor press från MVC att 

man skulle amma” en mamma tycker att det var för att det var ”praktiskt.”  

 

Nyttigt 

 Av de intervjuade så var det tre stycken som även uttryckte det nyttiga med 

mjölken och att de hade detta i åtanke när de ammade sina barn. En av dem uttrycker det 

som att ”det finns så mycket fördelar rent hälsomässigt för barnet och mamman; allergier 

förebyggs, skyddet mot infektioner och att bröstmjölken är anpassad till barnets mage 

och organism, det skyddar mamman mot framtida bröstcancer mm”. Den andra kvinnan 

säger att hon ”tänkte på det nyttiga med mjölken” och den tredje kvinnan menade att det 

var för att ”alla säger att det ska vara bra för barnet.”   
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 Motstridiga råd  

 Några uttrycker det som att det var besvärligt därför att de fick så motstridiga råd 

från personalen om hur de skulle göra. Respondenterna fick olika råd från sin omgivning. 

En kvinna säger angående detta att” tiden på neonatalen var en olycklig tid, varenda 

barnmorska hade sin egen teori, alla gick och tryckte och drog och petade med mina 

bröstvårtor, jag kände mig väldigt utlämnad och som att mina bröst (hallå mina BRÖST!) 

var allmän egendom.  

 

Känslor av misslyckande 

 Tre stycken av de intervjuade fick det inte att fungera med en gång med amningen 

och när det inte fungerade så beskriver de upplevelsen med ord som att man blev ”spänd” 

och att det blev ”känsligt” och ”jättejobbigt” och ”plågsamt” och som en ”oerhörd knäck”  

“Jag kunde inte tänka rationellt och klart alls.” Och det “fick mig att känna mig helt 

misslyckad.” “Jag kände att man inte är en bra mamma typ, om det inte funkar” eller 

“Det var jättejobbigt! Det tog flera dagar innan jag fick barnet att ta tutten och det var 

nervöst varje gång.” 

 

Bekräftelse som mamma 

 Om amningen inte fungerade så beskrevs känslan av “man behövde bekräftas 

som mamma” och att “man minsann inte är värdelös mamma, fast det kändes så i starten” 

och “ Jag blev nervös och väldigt spänd vilket gjorde att hon inte ville ha bröstet”, “vilket 

var extremt knäckande för mitt självförtroende och jag kände att hon inte tyckte om mig 

osv” och “det kändes som en oerhörd knäck. Jag skulle ju kunna detta, men man är så 

oerhört känslig och hormonerna bara rusar”. Och en kvinna som jobbar på 
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amningshjälpen säger om detta att “De behöver bli stärkta att tro på sig själva”.  

 

Tid  

 Det var kommentarer till mödrarna om hur ofta barnen åt från omgivningen och 

det blev tydligt därför att kvinnorna återkom till detta flera gånger. En kvinna citerar att 

hon fick höra att “Men Gud ska X äta igen? och en annan berättar att “Svärföräldrarna 

kom gärna med råd och påpekade att de åt väldigt ofta.” “Jag fick kommentarer från äldre 

att jag ammade för ofta och hur det var på deras tid” och  “jag ammade alla länge och 

OFTA, inga fyra timmar blev det precis”,  

 Samtliga av de intervjuade anger att de har fått kommentarer angående amningen 

vad det gäller hur lång tid de ammat sitt barn. En kvinna säger att hon är uppvuxen med 

att hon skulle ammas på bestämda tider men att det nog är större flexibilitet idag.   

Två av kvinnorna födde barn när det var brukligt att amma efter ett visst tidschema. Den 

ena av dem valde att följa det därför att ”Det var ju så förr, på den tiden.” Man hade ett 

schema och hon säger att ”De sa på lasarettet att det var lämpliga tider”. Hon berättar i 

intervjun att ”Det var ju klockan sex på morgonen, tio på förmiddagen, två på 

eftermiddagen och så sedan sex igen och så gick det dygnet runt.” Den andra kvinnan 

valde däremot att inte följa anvisningarna utan valde att amma efter fria tider men det 

säger hon att det kunde hon inte berätta för BVC för att hon kände att hon inte kunde 

hantera deras frågor om detta. Hon säger att ”Jag hade ju jobbat i ett år på barnkliniken 

som barnsköterska så jag visste att det här med måltidschema, litegrann, och jag fattade 

att det här kunde jag ju inte säga.”  Fem av kvinnorna har fått kommentarer om att de har 

ammat sina barn för ofta. De uppger att de som har kommenterat har varit deras 

”mödrar”, ”svärmödrar” och ”äldre”.  Två stycken av dem har fått kommentarer om att de 
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ammat för lång tid, den ena säger att hon ”Valde att amma lite längre och det blev också 

ett problem” och den andra säger att ”Det som kändes som ett hot var föräldraledigheten 

som prompt ska delas. Inte lika lätt när man vill amma lite längre.” Medan en kvinna fick 

kommentarer för att hon istället ammade för kort tid. Hon svarade i intervjun att hon fick 

synpunkter på att hon ville sluta amma sitt barn när han var sex månader och hon kände 

att  ”Jag flera gånger fick försvara mitt beslut.”   

 

Stå på sig  

 En del av kvinnorna uttrycker I intervjuerna att de i sitt moderskap hade behov 

av att “stå på sig” dels mot BVC angående inrådan men dels också mot anhöriga 

angående uppmaningar ifrån dem om hur de gjorde angående amningen av sitt barn, men 

också ifrån pappan eller annan omgivning.  Exempel på detta är kommentarer från fyra 

av kvinnorna: “...men de tyckte att jag gjorde fel! Lyssnade dock ej på dem.”, “Så det var 

mycket vilja som gjorde att jag fortsatte att amma.”,“Hittade nog min egen kraft.”, “Inuti 

mig så kändes det det att det var rätt och riktigt det jag gjorde” Tre av kvinnorna uppger 

att de inte direkt minns att någon reagerade på något särskilt sätt.  
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Diskussion 

 De intervjuade ville amma sina barn med motiveringar som att det skedde 

intuitivt och naturligt för dem att göra så. Några uttryckte det nyttiga med mjölken och att 

de därför hade detta i åtanke när de ammade sina barn. Enligt Granath, Johnsson (1994) 

så ammas ungefär hälften av alla barn helt eller delvis vid 6 månaders ålder. Amning är 

en konst som kräver undervisning och övning och många mödrar har aldrig sett någon 

annan amma, och även om amning är en naturlig process är den inte instinktiv. Också 

omföderskor kan behöva hjälp med att komma igång i synnerhet om de aldrig ammat förr 

eller upplevt svårigheter vid tidigare försök. Helsning (1995, s.29) Skriver att: ”Men även 

om alla kvinnor får mjölk, är det inte lika lätt för alla att komma igång med amningen. En 

del har inga problem alls, andra har många – och det finns ingen rättvisa i denna 

fördelning av amningsproblemen.” Mammans upplevelse av amningsstunden i den första 

början är av stor psykologisk betydelse. Kvinnan lägger noga märke till hur hennes barn 

reagerar på henne och om den första amningen fungerar kan det vara avgörande för den 

fortsatta amningen. (Helsning, 1995). Kvinnorna beskrev i intervjuerna att den första 

tiden tillsammans med det nyfödda var känslig och amningen kunde vara en källa till oro. 

De behövde bekräftelser som mamma. Detta återfinner också Mozingo, Davis, 

Droppleman, och  Merideth (2000) i sin undersökning som rörande ammande mödrar 

som inte klarat av att amma sina barn längre än en kort period. Kvinnorna beskrev där en 

kollision mellan högt ställda idealiserade förväntningar och den verkliga upplevelsen av 

amningen.  

 Idag rekommenderas fria amningstider och det är barnmorskans uppgift att 

förmedla den kunskap som krävs vid amning. Moderskapet är inte alltid enkelt och 

okomplicerat. Det många föräldrar tycker är svårt under den första tiden är bristen på 
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kontroll. Lidbeck & Rydin (2003) påpekar också detta och beskriver hur det lilla barnet 

så totalt förändrar föräldrarnas genom att väcka så många frågor och tankar hos 

föräldrarna. Kvinnorna är beroende av barnmorskornas stöd och sköterskorna behövs 

som stöd som mammorna kan diskutera bekymmer och glädjeämnen runt barnen med och 

det handlar om ett samtal där båda är delaktiga, mer än att barnsjuksköterskan enbart ska 

agera som en “expert”. Vidare beskrivs (Monzingo et. al, 2000) att amning ofta ses av 

kvinnor som ett kritisk del i uppnåendet av moderlig färdighet och att kvinnor ser amning 

som en symbol för själva essensen av att nära och att ge kärlek. Erfarenheten av detta är 

en personlig och subjektivt definierad verklighet för varje kvinna, som antingen kan 

skapa känslor av personlig utveckling och kunnande eller skapa känslor av förlust och 

otillräcklighet. I undersökningen (Monzingo et. al, 2000) diskuteras de konfliktfyllda 

förväntningar som kvinnor möter idag och att kvinnor förväntas att lyckas i alla 

sammanhang, och att dessa förväntningar också sträcker sig till amning och inkluderar att 

balansera mellan amning och arbete. De beskriver att det invecklade samspel som sker 

mellan mor och barn är lika viktigt för en lyckad amning som de tekniska aspekterna i 

amningsprocessen. I undersökningen (Monzingo et. al, 2000) så beskrev kvinnorna att 

känslor av obehag och inadvekat assistans var bidragande faktorer som ökade känslan av 

inkongruens och ledde till en ökad desillusionering och tidigt avbrott i amningsförsöken. 

Även om några av kvinnorna i den undersökningen uttryckte en omedelbar lättnad när de 

slutade, så uttryckte majoriteten bittert en känsla av misslyckande, skuld, besvikelse, 

skam och själanklagelse för att de slutade med amningen. Även de som beskrev att de 

hade en känsla av lättnad när de gav upp amningen, indikerade att de hade känt skuld, 

just därför att de hade känt lättnad.    

 Gustavsson (2002) menar att en osäker och oerfaren mor gärna lyssnar till allt som 
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sägs och det krävs både självförtroende och positivt stöd från omgivningen för att hon ska 

bli stark och tro på sig själv. Det är avgörande om kvinnan tror på sin egen förmåga att 

amma.  

 Monzingo et al (2000) betonar också vikten av adekvat bemötande och rådgivning i 

samband med amning och respondenterna i föreliggande studie beskriver hur de fått olika 

råd från sin omgivning. Bristande kunskaper om amning förklarar möjligen att mammor 

kan få felaktiga amningsråd ännu idag och en rad olika råd kan öka osäkerheten hos 

mamman. De kvinnor som har intervjuats har gett uttryck för att de ändå har hittat styrka 

i sig själva för att lyckas med sin amning och de har inte tagit hänsyn till de kommentarer 

som de fick. I intervjuerna framkom att de fick kommentarer om hur ofta barnen åt från 

omgivningen och samtliga av de intervjuade anger att de har fått kommentarer angående 

amningen vad det gäller hur lång tid de ammat sitt barn.  

 Att synen på amning under många år var att läkarna och sjukvården tyckte sig veta 

vilka tider som var de bästa att amma på, kan vara en ett svar på varför så många av de 

mammor jag intervjuade uppgav att de hade fått kommentarer angående hur ofta de 

ammade sina barn. Det finns exempel i intervjuerna på att andra generationers råd inte 

har samma innebörd som dagens råd som ges på BVC idag, och det kan bero på att det 

har skett ett nytänkande runt amningen på senare år. Tidigare gavs råd som var avsedda 

att gälla vid nappflaska och amningen var tidsbestämd till var fjärde timme och detta 

passar inte alla barn, vilket medförde att “så många mammor slutade att amma mycket 

tidigare än de egentligen önskade.” Hedström (1985, s,9)  

 I dag har det parallellt uppstått en annan diskussion där kvinnor istället påtalar 

att inte alla kvinnor har förmågan att amma av olika orsaker och att det finns mammor 

som väljer att inte amma, eller slutar efter en kortare tid av olika skäl, men att synen på 
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amning är ensidig ifrån BVC att man ska amma sina barn. 

 Tyvärr valde inte någon kvinna som inte ammat sitt barn att svara, vilket för 

undersökningen är ett en brist. Möjligtvis kan det vara för att det är känsligt att prata om 

och att de därför inte ville, men det vet man naturligtvis inte säkert utan det går bara att 

spekulera i. Bortfallet kan ha betydelse för mitt resultat därför att tillförlitligheten kan 

ställas mot det faktum att gruppen “icke-ammande mammor” saknas. De kvinnor som 

valde att svara på mina frågor är en homogen grupp i den bemärkelsen att de alla har valt 

just att amma sina barn. Resultatet kan möjligen påverkas av detta och inte ge en generell 

bild av hur dagens kvinnor ser på amning i den mening att inte alla kvinnor är 

representerade.   
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Bilaga 1.  

 

Ammade du ditt/dina barn? 

Hur var det när du skulle amma första gången? 

Gick det bra? Fanns det problem? Hur kändes det? 

Du som ammade, vilken var den största anledningen till detta? 

Du som inte ammade, vilken var den största anledningen till detta?  

Hur upplevde du att omgivningen reagerade? 

Fick du råd av vänner, släkt? Hur lydde dessa? 

Fick du hjälp av BVC? Hur såg det ut? 
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