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SAMMANFATTNING  

Syftet: Syftet var att beskriva barnmorskors erfarenheter av att inkludera partners vid 

amningsvägledning. Metod: En kvalitativ ansats applicerades genom att åtta barnmorskor 

på en BB-avdelning medverkade i semistrukturerade intervjuer. Materialet analyserades med 

en induktiv manifest innehållsanalys vilket genererade i tre kategorier med tillhörande 

subkategorier. Resultat: Barnmorskors erfarenheter av amningsvägledning påverkas av 

faktorer som beror på intresse från partners men också organisatoriska förhållanden. 

Erfarenheter av hinder som påverkar amningsvägledningen till partners beskrivs. 

Barnmorskorna beskriver hur de förverkligar engagemanget hos partners i 

amningsvägledningen genom att ge anpassad information och praktiska råd. Det blir tydligt 

hur partners involvering i amningsvägledningen frambringar ett stöd till kvinnan i 

amningen. Fördelar för både partners och barnmorskor beskrivs när partners inkluderas vid 

amningsvägledning.  Slutsats: Barnmorskor ser inkludering av partners vid 

amningsvägledning som viktig och försöker tillgodose det utifrån partners behov och 

situation. Partners beskrivs ha olika förkunskaper utifrån intresse, kulturell bakgrund samt 

om partnern är samkönad. Dessutom måste barnmorskor ta i beaktande de hinder som 

försvårar inkluderingen av partners vid amningsvägledning, till exempel tidsbrist och de 

partners med negativa åsikter gällande amning.  

Nyckelord: Amningsvägledning, Engagemang, Erfarenheter, Stöd  

  



ABSTRACT 

Aim: The aim was to describe midwives’ experiences of including partners during 

breastfeeding guidance. Method: A qualitative approach was applied by using semi-

structured interviews on eight midwives in a postpartum department and breastfeeding 

reception. The data was analysed by using an inductive manifest content analysis which 

generated three categories with associated subcategories. Results: Midwives experiences of 

breastfeeding guidance was affected of factors which depends on the interest from partners 

but also organizational conditions. Experiences of hindrance that can affect breastfeeding 

guidance to partners was described. Midwives described how they actualize partners 

involvement in breastfeeding guidance by giving adapted information and practical advice. It 

came clear how partners involvement in breastfeeding guidance generates a support to the 

breastfeeding woman. Advantages for both partners and midwives are described when 

partners are included in breastfeeding guidance. Conclusion: Midwives can see how the 

including of partners in breastfeeding guidance are important and they try to satisfy that 

from partners needs and situation. Partners are described to have different prior knowledge 

from interest, cultural background and if the partner have the same sex as the breastfeeding 

woman. The midwives must regard the hindrance that complicates the inclusion of partners 

in breastfeeding guidance, for example time constraints and partners with negative opinions 

according to breastfeeding.  

Keywords: Breastfeeding guidance, Experiences, Involvement, Support 
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1 INLEDNING 

Intresset för ämnet uppkom genom författarnas egna erfarenheter. Den ena har ammat och 

upplevde att verktygen för att inkludera partner vid amning var obeaktad. Den andra har själv 

inga egna barn men har jobbat på neonatalavdelning och BB där amningsvägledning ingått 

som arbetsuppgift. Vid vägledningen uppkom ofta tillfällen när partners önskade känna 

delaktighet i uppfödningen av barnet och kvinnor ville ha partners inkluderade. Som 

barnmorskestudenter har vi fått föreläsningar i amning som fokuserar på kvinnan men inte hur 

partners kan inkluderas. Däremot har partners inkludering i amningsvägledning stor betydelse 

för familjen och för partnern själv. Vi förmodar att inkludering av partners vid 

amningsvägledning kan öka amningsfrekvensen. Vi upplever därför en ängslan när partners 

inte inkluderas och amningen känns därav hotad. På grund av det har intresset växt fram för 

ämnet och vi vill undersöka det.  

2 BAKGRUND 

2.1 Begreppsförklaringar  

2.1.1 Partner 

Begreppet partner kommer i arbetet att användas som en del i ett förhållande mellan två 

personer av samma eller olika kön.   

2.1.2 Helamning och delamning 

Enligt Socialstyrelsen (2019a) är helamning när barn enbart ammas och vid delamning får 

barn både bröstmjölk och ersättning, välling eller annan kost. 

2.1.3 Amningsvägledning 

Enligt Rikshandboken barnhälsovård (2015) ska amningsvägledning stärka kvinnors tillit till 

den egna förmågan och vägleda fram till egna beslut i amning. Samtalet kring amning ska ha 

som mål att höja föräldrars självförtroende och i tidigt skede involvera partners, vilka utgör 

viktigt stöd för kvinnan att tillsammans klara av amningens utmaningar. 
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2.2 Synsätt på amning i Sverige 

Åren mellan 1940–1970 sjönk amningstalen (Kylberg, Westlund & Zwedberg, 2014).  

Sjukvårdspersonal saknade kunskap kring bröstmjölken och amningens vikt (SOU 1993:86). 

På 1970-talet ändrades kvinnors syn på amning. Ny forskning publicerades och ökade 

medvetenheten hos kvinnorna om amningens betydelse (Kylberg m.fl., 2014). Socialstyrelsen 

tog fram en bok om amning som skickades ut till vårdpersonal. Under 1980-talet stod 

frekvensen av amning relativt still (Kylberg m.fl., 2014; SOU 1993:86). Under 1990-talet 

fortsatte amningsfrekvensen att stiga, det kopplades till införandet av amningsvänliga 

sjukhus (Kylberg m.fl., 2014).   

Reglerad amning har länge varit utmärkande men har övergått till den mer naturliga synen 

på amning där föräldrar lär sig lyssna till barnets signaler, vilket även forskningen stödjer. 

Före industrialismen ansågs omsorgen av spädbarnet vara kvinnans bestyr, andra kvinnor på 

gården hjälpte till att ta hand om barnet. Det har kommit att ändras till att partnern övertagit 

rollen som stöttande och hjälpande (Kylberg m.fl., 2014). 

2.3 Amningsstatistik i Sverige  

Statistik från Socialstyrelsen (2018) påvisar att amning var som högst mellan 1995–2004. 

Efter 2004 har uppenbar nedgång skett.  

Enligt statistik från Socialstyrelsen (2019a) rapporterades att 2017 ammades 95% vid en 

veckas ålder och 75% helammades. Vid sex månaders ålder helammades 13% och 50% 

delammades. Minskningen av helamning är störst mellan fyra och sex månaders ålder. I 

jämförelse med 2016 ses antalet barn som delammar öka men barn som helammar minskar 

under de första sex månaderna. Amningsstatistik påvisar att fler väljer att delamma i större 

utsträckning istället för helamma. 

2.4 Dokument som skyddar och främjar amningen 

År 1981 släpptes den internationella koden för marknadsföring av bröstmjölksersättningar 

(World health organization, 1981). Koden syftar till gynnande av säker och rätt mat till 

spädbarn. Socialstyrelsen föreskrifter (SOSFS 2008:33) beskriver hur vårdpersonal ska 

informera om bröstmjölkens fördelar men även hur mjölkersättning ska användas på rätt 

sätt. 

Baby Friendly Hospital Initative innebär att flera sjukhus i Sverige infört de tio stegen för en 

lyckad amning enligt WHO/Unicef. År 1993 kom den svenska versionen, Amningsvänliga 

sjukhus (SOU 1993:86). De tio stegen är anvisningar till vårdpersonal som arbetar med 

amning. De innefattar åtgärder för att skydda, stödja och främja amningen som varje 

amningsvänligt sjukhus ska följa (Socialstyrelsen, 2014).   
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Enligt livsmedelsverket (2019) rekommenderas bröstmjölk som den bästa födan upp till ett 

års ålder och helamning i sex månader förespråkas som det bästa för barnet. World health 

organization (u. å) rekommenderar också helamning i sex månader men anser att amning 

upp till två år eller mer är att rekommendera.  

Barnkonventionen (Unicef, 2018) framhåller barnets rätt till god hälsa. Föräldrar ska ges 

möjlighet att lära sig om amningens nytta. Svenska regeringen har bestämt att 

barnkonventionen kommer att bli lag år 2020 (Socialutskottets betänkande 2017/18:SoU25).  

2.5 Fördelar med amning 

Amning påverkar miljön mindre än bröstmjölksersättning. Bröstmjölksersättning kräver 

energi för att framställas, distribueras och när den tillreds. Material och vatten krävs vid 

framställning samt paketering, dessutom släpps mycket föroreningar ut under 

framställningsprocessen (Rollins m.fl., 2016). 

2.5.1 Fördelar för barnet 

När barnet helammas i 6 månader eller ammas i mer än 12 månader minskar detta risken för 

akut gastroenterit eller akut öroninflammation (Ardıç, & Yavuz, 2018). I Frank m.fl. (2019) 

påvisas att barn som är tre till sex månader gamla har minskad signifikant risk att drabbas av 

gastroenterit när de ammas. Barn som fortsätter ammas vid 6 till 18 månaders ålder har en 

minskad risk för övre luftvägsinfektion, konjunktivit, gastroenterit samt öroninflammation. 

Helamning under barnets första år ger skydd mot öroninflammationer till fyra års ålder. 

Forskning visar att barn som blivit ammade har lägre risk att i framtiden drabbas av övervikt, 

högt blodtryck och diabetes typ 2 i vuxen ålder (Victora m.fl., 2016).  

2.5.2 Fördelar för ammande kvinnor 

Forskning visar att amning minskar risk för ovarial cancer och bröstcancer hos kvinnor. 

Helamning under barnets första sex månader har en hormonell effekt på kvinnan vilket kan 

leda till utebliven menstruationen (Victora m.fl., 2016). I Kwan m.fl. (2015) påvisas en 

riskminskning med 30 % av återfall i bröstcancer om kvinnan ammar överhuvudtaget, 

amning i mer än sex månader minskar risken ännu mer.  

2.6 Partners vid amning 

2.6.1 Partners inverkan på amning 

I Meedya, Fahy & Kable (2010) framkommer det att stöd hemifrån gör kvinnor mer positiva 

till amning samt ökar amningsdurationen. Stöd vid amning från partners värderas högt av 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/inkorporering-av-fns-konvention-om-barnets_H501SoU25
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kvinnor (Abbass-Dick & Dennis, 2018; Mannion, Hobbs, McDonald, & Tough, 2013), kvinnor 

blir betrodda och uppmuntras till fortsatt amning. Kvinnor uppskattar när stöd grundas på 

deras villkor (Meedya m.fl., 2010; Schmied, Beake, Sheehan, McCourt & Dykes, 2011). 

Kvinnor beskriver i Hauck m.fl. (2016) partners involvering i amningen som viktig och 

påverkar amningsdurationen. Enligt (Mannion m.fl., 2013; Rempel, Rempel, & Moore, 2017; 

Tarrant, Younger, Scheridan-Pereira, White & Kearney, 2009) upplever kvinnor stärkt 

självkänsla om de får praktiskt eller positivt stöd från partners i amningssituationen. 

I (deMontigny, Gervais, Larivière-Bastien & St-Arneault, 2018; Merritt, Vogel, Ladbury & 

Johnson, 2018; Mitchell-Box & Braun, 2012; Rempel & Rempel, 2011; Sihota, Oliffe, Kelly, & 

McCuaig, 2019) påstår partners att amning är kvinnors beslut och de får inte vara med och 

påverka. I Rempel och Rempel (2011) finns önskan från partners om delaktighet i beslutet 

gällande amningen. deMontigny m.fl. (2018) påvisar partners som inte har någon åsikt kring 

amning, kvinnan får ta beslut gällande amning och ammade oftast inte mer än sex månader.  

Partners stöttar av bekvämlighetsskäl samt hälsomässiga fördelar amningen har för barnet 

(Brown & Davies, 2014; Hounsome & Dowling, 2018; Rempel & Rempel, 2011) och kvinnan 

(Bennett, McCartney & Kearney, 2016; Sihota m.fl., 2019). Partners vill att deras barn ska bli 

ammade relaterat till hälsofördelarna (Palmqvist, Zäther, & Larsson, 2015).  

Flera studier påvisar partners önskan om inkludering i amning. Partners har rollen som 

stöttande och försöker ge praktisk hjälp vid amningstillfällena, vilket ibland avgör amningens 

utfall. Partners är ett känslomässigt stöd till kvinnan när amningen är svår men ger också 

uppmuntran när amningen går bra och vill vara ett team med kvinnan (deMontigny m.fl., 

2018; Rempel & Rempel, 2011; Sihota m.fl., 2019).  

2.6.2 Amningens påverkan på partners 

Palmqvist m.fl. (2015) och Mitchell-Box & Braun (2012) påtalar hur fungerande amning ger 

positiva känslor för partners. I (Merritt m.fl., 2018; Rempel & Rempel, 2011) upplever 

partners att relationen till barnet uteblir eftersom partners inte blir involverade i 

amningssituationen.  

När partners inte känner delaktighet i amningen blir det svårare att skapa relation till barnet 

vilket bidrar till negativa känslor. Partners är oroliga att bli exkluderade, känner låg 

självkänsla och avundsjuka när partners inte kan mata barnet (Bennett m.fl., 2016; Brown & 

Davies, 2014; Palmqvist m.fl., 2015; Rempel & Rempel, 2011; Sihota m.fl., 2019). Negativa 

känslorna som uppkommer hos partnern vid amning leder ibland till konflikter (Brown & 

Davies, 2014; Sihota m.fl., 2019).  

Partners anser att amning skapar ojämställdhet i relationen och att könsroller blir 

framträdande. Några partners har svårt att acceptera att amningen skapar en ojämställdhet 

och vill försöka nå jämställdhet, i detta sammanhang beskriver partners en nyfikenhet på 

flaskmatning (Palmqvist m.fl., 2015). Partners är pådrivande till flaskmatning när partners 

upplever att kvinnan har det svårt men även för att partners inte vill att barnet ska bli för fäst 
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vid kvinnan (Hounsome & Dowling, 2018). Partners uppger att flaskmatningen ger en större 

roll och partners får känna sig som en förälder (Rempel & Rempel, 2011). 

2.6.3 Partners kunskap gällande amning 

En stark bidragande faktor till fortsatt amning är kunskapen som varierar och kommer från 

många källor. Partners uppskattar kunskap från barnmorskorna. Amningskunskap kommer 

ofta från kvinnan och tidigare erfarenheter. Några partners har fått information från 

vårdpersonal men som fokuserar på hälsofördelar och inte på specifik information om hur 

partners kan stötta kvinnan. Partners önskar praktisk vägledning, erhåller partners detta 

beskriver de upplevelsen av amning som mer positiv och kan stötta kvinnan (Bennett m.fl., 

2016; Brown & Davies, 2014; Hounsome & Dowling, 2018; Sihota m.fl., 2019).  

Partners saknar kunskap gällande amning innan deras barn födds. De förvånas och blir 

frustrerade över hur svårt och smärtsamt det kan vara för kvinnan att amma. De önskar att 

informationen de får innehåller vad som kan förväntas vid amning (Bennett m.fl., 2016; 

Brown & Davies, 2014; Merritt m.fl., 2018; Sihota m.fl., 2019). Partners efterfrågar 

information anpassad för dem och upplever att mycket av informationen endast riktas till 

kvinnorna. Det leder till att de kan känna sig förbisedda av vårdpersonal (deMontigny m.fl., 

2018). Enligt Rempel m.fl. (2017) uppskattar partners när de får specifik information kring 

hur de praktiskt kan stötta den ammande kvinnan. 

Enligt deMontigny m.fl. (2018) vill partners bli inkluderade i utbildningen kring amning men 

upplever känslor av utanförskap och önskar att känslorna blir mer uppmärksammade. 

Partners uppskattar information, utbildning och vägledning som inkluderar praktiska 

tillvägagångssätt i att hjälpa kvinnan. 

2.7 Barnmorskans roll 

Enligt svenska barnmorskeförbundet (2018) ska barnmorskor främja amning, ge information 

om hälsofördelar, initiera första amningen och ge individanpassad vård. Barnmorskor ska 

också involvera närstående i samförstånd med kvinnan. I Thorstensson, Andersson, 

Israelsson, Ekström & Hertfelt Wahn (2016) anser kvinnor att barnmorskor på BB ska 

inkludera partners eftersom de ger säkerhet och främjar skapandet av familjen. Rominov, 

Giallo, Pilkington & Whelan (2017) beskriver hur barnmorskor försöker få partners att förstå 

sin viktiga roll i att vara inkluderade i amning. Ett tillvägagångssätt i involvering är genom 

samtal kring partners roll vid amning. Barnmorskor diskuterar hur olika förhållanden kan 

påverka enkelheten i att involvera partners, språk och utländskt ursprung kan utgöra 

barriärer. Mitchell-Box & Braun (2013) undersöker effekten av barnmorskeledda specifika 

amningskurser som riktas till partners. Diskussioner med andra deltagare och personal anses 

positivt när partners får ställa frågor och även får kunskap om hur de kan vara med och lösa 

amningsproblematiken. Barnmorskor har en viktig roll i utbildning av partners för att få en 

mer fungerande amning. I Barimani, Forslund Frykedal, Rosander & Berlin (2018) ligger 

barnmorskors fokus vid vägledning med inslag av amning på tiden innan, kring förlossning 
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och inte på tiden efter. Föräldrarna upplever därför osäkerhet i hur de skulle lösa problem 

som uppstår hemma gällande amning. I Tohotoa m.fl. (2009) önskar partners att de får 

samma information som kvinnorna av barnmorskan gällande amning. Partners upplever 

informationen på förberedande föräldrakurser enbart riktad till kvinnan och känner sig 

exkluderade.  

2.8 Teoretisk referensram 

Teoretiska referensramen som valts är att stödja och stärka enligt (Palmér, 2010; Berg & 

Lundgren, 2010). Palmér (2010) beskriver vikten av stöd vid amning medan Berg och 

Lundgren (2010) betonar barnmorskors förhållningssätt som stödjande och stärkande för 

hela familjen.  

Helhetssynen där livsvärldsperspektivet inkluderas av barnmorskor i förhållningssättet, 

bidrar till ett gott vårdande med förståelse för hur situationen erfars och inverkar på kvinnor 

och partners. Se till varje persons egen livsvärld är en förutsättning för ett stödjande och 

stärkande förhållningssätt (Berg & Lundgren, 2010). Helhetssynen är del av den 

personcentrerade vården där stöd ingår. Stöd till kvinnor i samband med amningen första 

tiden är betydelsefullt för god upplevelse och främjar fortsatt amning (Berg & Lundgren, 

2010; Palmér, 2010). Barnmorskor som stöttar och stärker i förhållningssättet, stimulerar till 

starkare självkänsla vilket kan underlätta amningen (Palmér, 2010).  

Partners är en betydelsefull del av omsorgen kring nyfödda barnet. Partners önskar ofta vara 

delaktiga i amningen och få amningsinformation. Barnmorskor behöver vara medvetna om 

partners betydelse för amningen och vikten av deras stöd. Det innebär att bekräfta och 

inkludera partners samt värna om hela familjens tillfredsställelse. Får partners vara med på 

BB främjar det amningen, ökar jämställdheten och underlättar delningen av ansvar. I 

vårdrelationen vid amningen ligger fokus på hela familjen eftersom partners har en viktig 

betydelse för stödet vid amningen (Palmér, 2010). För att uppnå lyckad övergång till att bli 

förälder med känsla av välbefinnande är barnmorskors stöd viktigt. Barnmorskor ska bemöta 

kvinnor och partners med ett livsvärldsperspektiv utifrån deras individuella förutsättningar 

(Berg & Lundgren, 2010). Trots det upplever partners ofta underordnad roll i samband med 

amning (Palmér, 2010).  

Enligt Palmér (2010) behöver barnmorskor vara medvetna om sina erfarenheter och synsätt 

på amning för att det inte ska påverka kunskapen som ges till föräldrarna. 

2.9 Problemformulering 

Rekommendationer påvisar att helamning och bröstmjölk räcker som enda näringskälla för 

barn de första sex månaderna. Amningsstatistik påvisar amningens minskning sedan år 

2004. Barnkonventionen blir lag år 2020 och betonar vikten av kunskap till föräldrar 

gällande amning. Tidigare studier visar önskan hos partners att bli inkluderade och få vara 
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delaktiga i amning. När barnmorskor inkluderar partners vid amningsvägledning bör 

förhållningssättet tillgodose livsvärldsperspektivet för att kunna främja vägledningen och 

stärka partners utifrån sina situationer. Partners har en viktig stöttande roll i amning som 

barnmorskor behöver beakta. Barnmorskor behöver reflektera över egna erfarenheter kring 

amning eftersom de kan påverka hur amningsvägledning ges. Enligt 

kompetensbeskrivningen ska barnmorskor inkludera partners i amning. Forskning tyder på 

att partners upplever exkludering vid amningsvägledning. Forskning gällande barnmorskors 

erfarenhet av att inkludera partners i amning är knapphändig. Vi anser av den anledningen 

att mer kunskap gällande barnmorskors inkludering av partners är behövlig. Mer kunskap 

gällande barnmorskors erfarenheter kan eventuellt generera i inkludering av partners vid 

amningsvägledning och förhoppningsvis leda till ökad amningsfrekvens. Resultatet i detta 

arbete ämnar bidra med en liten del i rådande kunskapslucka. 

3 SYFTE 

Att beskriva barnmorskors erfarenheter av att inkludera partners vid amningsvägledning.  

4 METOD 

4.1 Design 

Induktiv kvalitativ ansats med manifest innehållsanalys valdes enligt Graneheim och 

Lundman (2004). Induktiv ansats innebär analysering av insamlat material vilket kan 

grundas på berättelser av erfarenheter (Lundman & Hällgren Graneheim, 2017). Kvalitativ 

ansats valdes eftersom beskrivningen av dessa metoder inriktar sig på att studera deltagarnas 

levda erfarenheter av fenomenet. Manifest innehållsanalys innebär analysering och 

beskrivning av synliga och självklara delar i materialet med låg tolkning som är textnära och 

konkret (Graneheim & Lundman, 2004). Kvalitativa data är oftast berättande samt 

subjektiva och grundar sig vanligen på riktiga upplevelser från deltagare som har kunskap 

om det valda fenomenet (Polit & Beck, 2012). Individuella intervjuer har använts som 

datainsamlingsmetod (Danielson, 2017). 
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4.2 Urval 

Intervjuerna utfördes på BB- avdelning med återbesöks-amningsmottagning i Mellansverige. 

Enhetschef kontaktades via mejl och informerades om arbetets syfte med informationsbrevet 

(Bilaga A). Enhetschefen vidarebefordrade mejlet, med samma information, till klinikchefen 

för godkännande. Författarna meddelades via telefon om godkännande av genomförande, det 

underskrivna informationsbrevet skickades hem via post. Därmed var det godkänt att 

intervjuer kunde utföras under arbetstid.  

Strategiskt urval applicerades vilket innebär att välja personer som kan ge data rikt på 

information gällande valt fenomen (Henricson & Billhult, 2017; Polit & Beck 

2012).  Tillämpningen skedde genom förfrågan till enhetschef om hjälp med rekrytering av 

lämpliga barnmorskor utifrån syfte och inklusionskriterier. Deltagarna skulle vara 

svensktalande, ha tjänst på BB eller återbesöksmottagningen och vara legitimerad 

barnmorska. Enhetschefen mejlade missivbrevet (Bilaga B) till utvalda deltagare och 

samtidigt skickades kopia till författarna med mejladresser. Därefter hörde tre barnmorskor 

av sig för deltagande. Efter en vecka hade inga fler deltagare hört av sig, ett påminnelsemejl 

skickades ut. Ny kontakt togs med enhetschefen där önskan fanns om ett nytt mejl skulle 

skickas, med missivbrevet, till alla barnmorskor på BB- avdelningen och återbesöks-

amningsmottagningen för att se om detta kunde generera i fler deltagare. Därefter blev 

författarna kontaktade av ytterligare fem barnmorskor som ville delta. Barnmorskorna hade 

varit yrkesverksamma i 2 till 22 år och tre av barnmorskorna hade läst en specifik 

högskolekurs i amning.   

4.3 Tillvägagångssätt 

4.3.1 Individuella intervjuer 

Semistrukturerade intervjuer användes för säkerställning av att specifika frågor blev täckta i 

intervjun (Polit & Beck, 2012). En intervjuguide framställdes (Bilaga C) med frågor som 

diskuterades fram i förhållande till syftet. Frågorna togs upp under varje intervju men 

behövde inte framföras i ordningsföljd, det för att intervjuaren ska kunna anpassa sig efter 

intervjuns framträdande (Danielson, 2017; Polit & Beck, 2012). Totalt framställdes elva 

intervjufrågor. Några av nyckelfrågorna hade följdfrågor och det fanns övergångsfrågor för 

att frambringa djupare svar. Person med erfarenhet inom forskning verifierade 

intervjuguiden genom kontrolläsning flertalet gånger. I början av intervjuguiden skrevs syftet 

för att författarna skulle kunna vara uppmärksamma på att intervjun fortlöpte enligt syftet.  

Barnmorskorna fick läsa missivbrevet innan de bestämde sig för deltagande. Informerat 

samtycke som medföljde missivbrevet skrevs på (Bilaga B) innan eller i samband med 

intervjun. I missivbrevet framkom att intervjuerna beräknades ta cirka 45 minuter och båda 

författarna skulle delta vid intervjuerna. En ställde frågor utifrån intervjuguiden och den 

andra observerade samt lyssnade för att hjälpa till med övergångsfrågor, rollerna växlades 

mellan intervjuerna. Avslutningsvis tillfrågades deltagaren om det fanns något mer att 
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tillägga. Intervjuerna utfördes ansikte mot ansikte. Antalet deltagare blev åtta och 

intervjuerna varade mellan 30–55 minuter. Flertalet av intervjuerna utfördes på deltagarnas 

arbetsplats, i ett rum där en skylt med “stör ej” hängdes på dörren. Resterande två intervjuer 

utfördes hemma hos författarna. En intervju utfördes av en författare när den andre hade fått 

förhinder till deltagande. Deltagarna hade via missivbrevet blivit informerade om inspelning 

av intervju. Transkribering skedde samma dag eller dagen efter. Författarna turades om att 

transkribera.   

4.3.2 Pilotintervju 

Pilotintervju genomfördes på en deltagare i syfte att se över intervjuguidens utformning och 

om avsatt tid var tillräcklig (Danielson, 2017). Deltagaren fick möjlighet att läsa igenom 

frågeguiden och ge förslag på utformningen. Inget strukturellt ändrades, två frågor behövde 

förtydligas för att bli mer lättförståeliga. Frågeguiden gick att använda och därför räknades 

intervjun med i resultatet.  

4.4 Analysmetod 

Analysmetoden som användes var induktiv manifest innehållsanalys enligt Graneheim och 

Lundman (2004). Transkriberade intervjutexter lästes igenom i sin helhet och därefter 

valdes domäner ut som svarade mot syftet och skrevs in i ett online- dokument för att båda 

författarna samtidigt skulle kunna se texten och diskutera. Domänen färglades utifrån färgen 

som varje transkriberad intervjutext tilldelats och färgerna bibehölls sedan i analysprocessen. 

Därefter skapades ett nytt online-dokument där meningsenheter utifrån domänen placerades 

in i en tabellkolumn. Sedan kondenserades texten i meningsenheterna för att bli mer 

lätthanterliga men behålla det centrala budskapet. Meningsenheterna lades in i ytterligare en 

tabellkolumn och blev kondenserade meningsenheter. Texten i de kondenserade 

meningsenheterna abstraherades till koder som beskrev det övergripande innehållet i de 

kondenserade meningsenheterna. Dessa lades in i en ny tabellkolumn. Därefter skapades 

subkategorier utifrån koderna genom att tabellen skrevs ut och klipptes isär. Ett pappersark 

med syftet nedskrivet lades på bordet. De klippta tabellraderna med tre kolumner placerades 

ut runt syftet med koderna synliga. Sammanföring av koderna skedde utifrån likheter och 

skillnader vilket bildade subkategorier. Subkategorierna skrevs ned på pappersark och det 

blev tydligt vilka som hörde samman. Utifrån det bildades kategorier som övergripande 

beskrev de olika subkategorierna och dess innehåll på en högre abstraktionsnivå. 

Subkategorierna och kategorierna lades till som två ytterligare kolumner i ursprungstabellen 

(Graneheim & Lundman, 2004; Lundman & Hällgren Graneheim, 2017). Tabellen i online-

dokumentet bestod till slut av fem kolumner, se tabell 1. Under hela analysprocessen 

arbetade författarna tillsammans och diskuterade kontinuerligt.  
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Tabell 1: Exempel på analysarbete 

Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Subkategori Kategori 

…en del är ju 

väldigt 

engagerade, 

dom är med 

och tittar på 

precis allting 

och vill hjälpa 

till och greja, 

ja. Och andra 

går ju nästan 

kanske ur 

rummet och 

eller sätter sig 

i ett hörn. 

En del är väldigt 

engagerade, är med 

och tittar på allting 

och vill hjälpa till. 

Andra går ur 

rummet eller sätter 

sig i ett hörn 

Två sorters 

intresserade 

partners 

Partners 

intresse i 

amning 

Omständigheter 

som påverkar 

amningsvägledning 

Mmm, det 

brukar dom. 

Finns det 

några kuddar, 

finns det 

någon kudde 

jag kan lägga 

på något 

speciellt sätt? 

Aaa det tycker 

jag, det tycker 

jag.  

Erfarenhet av 

efterfrågan, hur kan 

underlätta 

amningsställningen. 

Önskar 

praktiska tips 

Praktiska 

uppgifter till 

partners 

Realisering av 

amningsvägledning 

 

4.5 Forskningsetiska överväganden 

Hänsyn har tagits till fyra huvudkrav som innefattas i forskningsetiska principer enligt 

vetenskapsrådet (2002). Utifrån informationskravet upplystes enhetschefen på BB om syftet 

via ett mejlat informationsbrev. Deltagarna fick missivbrevet som innehöll samma 

information. Missivbrevet påtalade deltagarens egna beslut om deltagande samt avbrytande 

utan att behöva ange orsak. Information gällande publicering, konfidentialitet, fördelar och 

eventuella nackdelar med deltagande vilket redovisades i missivbrevet. 

I enlighet med vetenskapsrådet (2002) måste samtycke inhämtas vid deltagande i intervjuer 

samt deltagarnas rätt att påverka omständigheterna kring intervjun. Samtycket skrevs under 



13 

 

innan eller vid intervjutillfället och deltagaren hade stor möjlighet att påverka plats, tid och 

längd på intervjun.     

Insamlat material från deltagare ska skyddas från obehöriga och förstöras efter avslutat 

arbete enligt konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet, 2002; Datainspektionen, 2018). 

Materialet avidentifierades, kodades och redovisades med syfte att undvika hänvisning till 

enskild individ. Vid intervjuerna informerades deltagarna om konfidentialiteten samt att 

samtycke och inspelat material skulle förstöras efter godkännande.   

Nyttjandekravet syftar till att inhämtat material endast kommer användas till det valda 

ändamålet (Vetenskapsrådet, 2002). Deltagarna blev informerade om att materialet endast 

skulle användas i arbetet.  

5 RESULTAT 

Resultatet presenteras i tre kategorier med tillhörande subkategorier som redovisas i tabell 2. 

Tabell 2: Resultatredovisning 

Subkategori Kategori 

Partners intresse i amning Omständigheter som påverkar 

amningsvägledning 
Barnmorskornas erfarenheter av hinder 

Vårdens organisation 

Framkalla engagemang hos partners Realisering av amningsvägledning 

Praktiska uppgifter till partners 

Partners stöd Två blir en i amningsvägledning 

Inkluderingens betydelse 

5.1 Omständigheter som påverkar amningsvägledning 

Denna kategori beskrivs utifrån tre subkategorier; Partners intresse i amning, 

Barnmorskornas erfarenheter av hinder och Vårdens organisation, vilka har som mening 

att beskriva hur amningsvägledning kan påverkas utifrån partners intresse, omständigheter 

hos barnmorskor och partners samt vårdorganisatoriska faktorer. 



14 

 

5.1.1 Partners intresse i amning 

Barnmorskorna beskrev två sorters partners att förhålla sig till vid amningsvägledning. 

Partners som distanserar sig till amning och partners som önskar dela på ansvaret 

tillsammans med kvinnan.  

”… en del är ju väldigt engagerade, dom är med och tittar på precis allting och vill hjälpa till 

och greja, ja. Och andra går ju nästan kanske ur rummet och eller sätter sig i ett hörn.” 

(Barnmorska röd).  

Intresserade partners beskrevs som lättare att involvera vid amningsvägledning och stödet 

till kvinnan blev mer självklart. Engagerade partners som ser kvinnans behov upplevs stärka 

självförtroendet hos kvinnan vilket gynnar amningen. Barnmorskorna kunde genom samtalet 

uppfatta intresset hos partners.   

Barnmorskorna beskrev att intresset hos vissa partners med utländskt ursprung är bristande 

gällande amning och dessa partners anser att det är en kvinnosak. Barnmorskorna förklarade 

hur vikten av partners intresse i amning brukar påtalas men beskrev att engagemang inte kan 

påtvingas.   

”… upplever jag att det kan vara lite kulturellt hur mycket partnern är intresserad av att vara 

delaktig. Ehh en del kan vara lite såhär att nej men det där är kvinnans och så… Ehh alltså det 

beror väl på ehh om partnern är väldigt tydlig med att det där vill inte jag ha med att göra. 

Oftast så kanske dom går i så fall och då får det väl vara så//jag är inte rädd för att säga att jag 

tycker att du som pappa eller partner till barnet ska vara med och se det här… det är partnerns 

barn också…” (Barnmorska rosa). 

Barnmorskorna beskrev att partners intresse i amning blir en omständighet som påverkar 

hur amningsvägledning ges till partners.  

5.1.2 Barnmorskornas erfarenheter av hinder   

Partners bristande engagemang och osäkerhet kan leda till hinder vid amningsvägledning 

och allt ansvar läggs på kvinnan. Barnmorskorna lyfte sin auktoritära roll i professionen som 

ett möjligt hinder vilket kan få partners att känna sig i vägen och leda till distansering. Vissa 

partners beskrevs ha negativa åsikter och om åsikterna blir hörda kan det påverka kvinnan. 

”…när man försöker få med partnern och dom säger att det där är ju inte min grej det där… 

Då kanske man hellre skulle hållit tyst så hade hon inte behövt höra det negativa ifrån 

partnern.” (Barnmorska lila). Barnmorskorna rannsakade sig och tyckte många gånger det 

var lättare att själva utföra och visa istället för att partners gör, med medvetenhet om att det 

kan vara ett hinder i att engagera vid amningsvägledning. Barnmorskorna beskrev 

erfarenheter av att många barnmorskor är dåliga på att bjuda in partners vid 

amningsvägledning vilket kan hindra inkludering av partners. 

Barnmorskorna redogjorde att partners med bestämda åsikter kring amning kan bli ett 

hinder i inkludering vid amningsvägledning eftersom partners tror på kunskapen de själva 
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införskaffat och därmed anser ny kunskap som onödig. Partners ställningstagande kan 

påverka kvinnan och leda till negativa känslor eftersom kvinnan kan vara sårbar, vilket kan 

vara en nackdel för amning. När barnmorskorna upptäckte att par inte diskuterat sättet att 

mata barnet under graviditeten, kan det leda till partners som endast bryr sig om resultat, 

exempelvis viktuppgång, vilket kan försvåra och blir ett hinder i amningsvägledning. 

Partners förkunskap från utomstående gällande amning kan ha negativ påverkan.  

”… ingen av hans kompisar hade ammat och bröstmjölken asså ersättningen är ju precis lika 

bra som bröstmjölk//ja det finns ju antikroppar i ersättningen//men det var han helt 

övertygad om. Att allting som fanns i bröstmjölken fanns i ersättningen//kompisar hade ju 

sagt att det var ju, ersättningen var precis lika bra.” (Barnmorska lila).  

Barnmorskorna beskrev att partners som är engagerade i uppfödningen av barnet ofta 

förespråkar flaskmatning och ersättning vid amningsvägledning. Orsaker kan vara partners 

ömmande om kvinnan, att hon ska få vila och inte ha ont. Partners beskrevs få en känsla av 

trygghet när barnet synligt får i sig mat. Delaktighet angavs också som orsak till flaskmatning 

från partners. Barnmorskorna gav en bild av många partners som önskar flaskmata för 

jämställdhet i förhållandet. ” Många pratar ju idag om jämställdhet… Man kanske vill mata 

bebisen med flaska, för att partnern också ska få mata. Ehh… och som barnmorska så tycker 

inte jag att det är asså en jämställdhet att mata bebisen.” (Barnmorska blå). Barnmorskorna 

rekommenderar amning och upplever därför det som negativt för amning och försvårar 

amningsvägledning när partners förespråkar flaskmatning vilket uttrycks som ett hinder.  

5.1.3 Vårdens organisation 

Barnmorskorna beskrev upprördhet när partners inte blir involverade på BB och vid 

amningsvägledning i den utsträckning som partners borde. Det relateras till vårdens 

organisation som inte är utformad med sängplatser för att låta partners kvarstanna med 

kvinnan. Barnmorskorna uppgav sämre möjligheter att engagera partners vid 

amningsvägledning. Det i sin tur lägger ensidigt krav på kvinnan. Platsbrist påverkar också 

partners från annan nationalitet när endast en anhörig till kvinnan får kvarstanna, dessa par 

har ofta med sig flera anhöriga som ska hjälpa till med amning. När dessa partners inte visar 

engagemang i amning får de ge plats till en annan anhörig vilket försvårar inkludering enligt 

barnmorskorna.   

Barnmorskorna beskrev en saknad av trygghet relaterat till fortsatt amning när familjer 

skrivs ut från BB. Barnmorskornas upplevelse av BVC, där par kommer gå på kontroller med 

barnet efter utskrivning från BB, uttrycktes negativt. Barnmorskorna beskrev en hopplöshet 

när tiden som lagts på att involvera partners i amning på BB inte fortsätter på BVC. 

Barnmorskorna ansåg att kvinnan ofta får ta BVC besöken själv och partners blir 

exkluderade. Barnmorskorna misstänkte att partners återgår till arbetet och därför inte 

närvarar. Uppstår problematik kring amning och partners inte är fortsatt involverade som på 

BB försvinner den viktiga hjälpen till kvinnan och hon kan bli påverkad av sjuksköterskan på 

BVC. Det kan leda till amningsavslut och annan matnings metod förespråkas.  
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”Och hade då partnern också varit med vid det här besöket och varit involverad också här på 

BB, då hade han ändå vetat hur amningen sett ut, är det något som är annorlunda nu är det 

något som gått fel, för BVC sköterskan har ju inte varit med här utan hon kommer ju in längre 

bort//Vi kanske skulle kunna höja amningsfrekvensen dels att vi har partners som är mer 

inkluderade, hur vi nu kanske ska lyckas med det på alla plan och sen såklart BVC.” 

(Barnmorska röd). 

Bristande kommunikation var en annan faktor som beskrevs ogynnsamt för 

amningsvägledningen. Information och kunskap kan lätt försvinna när barnmorskor inte kan 

kommunicera med partners. Användning av tolk, vid dessa tillfällen, beskrevs som svårt av 

barnmorskorna. Det på grund av att amningen inte är tidsbestämd och tolk måste bokas till 

en viss tidpunkt i organisationen. 

”… det enklaste och peka på är ju det här när språket inte riktigt räcker till. Då blir det genast 

mycket svårare. Ehh. Och ska man ha en tolk när man ska försöka, asså vi kan ju bara boka 

tolk till en specifik tid, och att då försöka tajma in en amningsrådgivning är ju ganska 

svårt//Ehh så där kan man ju märka att en del information ehh försvinner. Att det liksom 

brister lite där.” (Barnmorska rosa). 

Barnmorskorna beskrev tidsbrist som en organisatorisk faktor vilket påverkar 

amningsvägledningen. De påtalade tillfällen när omständigheter påverkat att 

amningsvägledningen uteblivit på BB på grund av att barnmorskorna inte kunnat prioritera 

sitt stöd vid amning.    

5.2 Realisering av amningsvägledning 

Denna kategori består av två subkategorier; Framkalla engagemang hos partners och 

Praktiska uppgifter till partners, som beskriver vad barnmorskor gör för att förverkliga 

amning för partners och bidra till inkludering. Beskriver praktisk vägledning som förmedlas, 

hur det främjar amning och stärker partners. 

5.2.1 Framkalla engagemang hos partners 

Barnmorskorna beskrev hur de brukar ge specifika åtaganden för att få partners engagerade i 

amning, som steg i att realisera amningen. Behöver barnet tillmatas kan barnmorskan påtala 

att det kan bli partnerns uppgift. Barnmorskorna beskrev deras ansvar i att ta reda på 

tidigare erfarenheter och förväntningar hos partners för att kunna ge en bra introduktion till 

amning. Barnmorskorna behöver bjuda in partners för att uppnå god amningsvägledning, 

förmedla kunskap och engagera dem.  

Fakta om amning riktas till båda parter för att skapa förståelse och bidra till engagemang. 

Barnmorskorna talade om vikten av anpassad amningsvägledning utifrån partners 

kunskapsnivå beroende på vad partners har för utbildning och arbetar med. Partners med 

starka åsikter gällande amning kan behöva raka direktiv vid amningsvägledning för ökad 
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förståelse och barnmorskorna beskrev att de kan behöva föra kvinnors talan vid de tillfällena. 

Ibland kan partners ta över amningssituationen genom att bli för påträngande och fysiskt 

vara i vägen för kvinnan som hamnar i skymundan. I de situationerna måste barnmorskor 

därför be partners backa undan men samtidigt fortsätta uppmuntra till engagemang. 

Barnmorskorna beskrev hur de uppmanar partners att söka kontakt hos personal vid 

funderingar för att undvika överföring av ängslan till kvinnan.  

”…om man träffar honom ute i korridoren så kan jag säga så här att om det är någonting du är 

orolig för så kom till mig först, ta inte det med din fru eller någon annan utan ta det med mig… 

Det är jättebra…” (Barnmorska orange).  

Barnmorskorna beskrev vikten av att förmedla information gällande amningshormoner och 

dess funktion när partners önskar flaskmata nattetid för att underlätta för kvinnan. För att 

engagera partners beskrev barnmorskorna värdet av information om barnets övriga behov, 

som hud mot hudkontakt, vilket stärker relationen till barnet.  

Barnmorskorna beskrev att det ingår i uppdraget att anpassa information gällande 

mjölkproduktion samt amningens etablering utifrån partners kulturella härkomst. 

Barnmorskorna förklarade ambitionen att vilja skapa ett engagemang hos partners för att 

kunna involvera vid amningsvägledning vilket sker genom information om amning och 

partners viktiga stöd. Barnmorskorna upplevde positiv respons från partners när de blev 

involverade vid amningsvägledning. 

5.2.2 Praktiska uppgifter till partners 

Barnmorskorna beskrev att partners främjar amning genom utförandet av praktiska 

uppgifter som en del i amningsvägledningen. Engagemanget hos partners beskrevs öka om 

partners tilldelas en syssla att utföra. När partners får praktiska uppgifter i 

amningssituationer, till exempel ge kvinnan massage eller hjälpa kvinnan att handmjölka, 

känner partners sig viktiga och behövda.  

”Jag har till och med erbjudit och sagt till kvinnan att om du tycker det är obehagligt att ta 

fram råmjölk och känner dig trött och svag så när jag inte är här gör det ju inte mig något om 

han försöker//Om han försiktigt sitter och mjölkar ur och hon är helt utslagen så blir det ju 

inget sexuellt i det utan det blir för vårt barns skull//och dom som gjort det här har jag inte 

fått någon kritik om efteråt… Han känner sig väldigt viktig och behövd…” (Barnmorska 

orange).  

Barnmorskorna hade erfarenhet av att praktiska uppgifter involverar partners vid 

amningsvägledning och främjar amning. Är partners stressade över kvinnans sömnbrist kan 

praktisk information bidra till att partners känner sig behövda i amningssituationer, till 

exempel ha barnet hud mot hud så kvinnan får vila. Barnmorskorna beskrev att partners 

fokus ligger på det praktiska stödet till kvinnan i amningssituationen och efterfrågar det på 

BB. De påtalade att främst yngre partners efterfrågar praktiska uppgifter och oftast i 

samband med att amningen blivit problematisk. Barnmorskorna redogjorde för hur viktigt 
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det är att samma praktiska vägledning ges till paret för att förbereda partners i vad de kan 

hjälpa kvinnan med.  

Barnmorskorna gav exempel på praktiska uppgifter som partners kan utföra. Partners kan 

uppmärksamma kvinnans amningsställning eftersom partners ser ställningen från ett annat 

håll i jämförelse med kvinnan. Amningspositionen kan optimeras med kuddar som stöd samt 

att partners ser över barnets läge och tag vid bröstet. Partners kan också förse kvinnan med 

mat och dryck eftersom amning kräver ett högre energiintag. Barnmorskorna beskrev att det 

vid amningsvägledning är bra att påtala vikten av partners hjälp med hushållssysslor och 

begränsa antalet besökare i hemmet när barnet är nyfött, den informationen är bra att lyfta 

vid utskrivningssamtalet. Barnmorskorna förklarade att praktiska uppgifter är ett sätt att 

lättare inkludera partners vid amningsvägledning och därmed realisera amning för partners.  

5.3 Två blir en i amningsvägledning 

Denna kategori består av två subkategorier; Partners stöd och Inkluderingens betydelse. Här 

beskrivs hur amningsvägledning från barnmorskor stöttar de två parterna, kvinna och 

partner i en familj att föras samman i amning. Först beskrivs partners stöd till kvinnan som 

kan utvecklas vid amningsvägledning, sedan beskrivs betydelsen med inkluderingen både för 

partners och kvinnor. 

5.3.1 Partners stöd 

Barnmorskorna beskrev vikten av att engagera partners vid amningsvägledning eftersom 

partners kan stötta, avlasta och motivera kvinnan till fortsatt amning. Barnmorskorna 

beskrev hur partners kan vara ett informativt stöd när kvinnor känner osäkerhet i etablering 

av amning. Fördelar som beskrevs med att ha en involverad partner är till exempel stödet till 

kvinnan i upprätthållandet av amning. Partners beskrevs fungera som rådgivare och stöd i 

hemmet utifrån den kunskap som barnmorskor på BB förmedlat. Har partners kunskap 

gällande amning kan de stödja kvinnan vid eventuell motgång.  

Barnmorskorna påpekade vikten av att inkludera partners redan från start eftersom 

amningen kan vara svår till en början. Partners stöd är betydande i de situationerna. 

” Ehh, jag tror att det är väldigt viktigt redan tidigt att partnern inkluderas och förstår vikten 

av amningen//För att man liksom på rätt sätt ska kunna stödja, för att det kan ju vara rätt tufft 

i början och då gäller det kanske på olika vis att man har partnern med sig, dels kanske man 

behöver någon som säger att jo men nu sa du ju faktiskt att du ville amma så nu kör vi på ehh, 

dels har man en jättestor roll i avlastning på andra sätt.” (Barnmorska grön).  

Blir partners involverade uppgav barnmorskorna en viss känsla av trygghet i att kvinnan 

förhoppningsvis får stöd i hemmet. För att öka förståelsen och stödet från partners beskrev 

barnmorskorna att de inkluderar partners vid amningsvägledning. Ett exempel som beskrevs 

är att låta partners uppfatta vad kvinnan känner genom upplevelse när barnet suger på 
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fingret. Barnmorskorna ville med det uppnå en förståelse hos partners samt öka stödet till 

kvinnan när barnet ammas.  

Barnmorskorna beskrev att de vid amningsvägledning tilldelar partners praktisk och 

teoretisk information. Partners uppmuntras till att skriva ner informationen som 

barnmorskan ger och ta bilder av en bra amningsställning. Som en del av den teoretiska 

informationen ska kunskap om kvinnans hormonbalans i samband med amning ges enligt 

barnmorskorna. Genom information får partners en förståelse gällande kvinnans mående 

och kan stötta kvinnan i det. 

”Och där har ju partnern en jätteviktig och stöttande roll, att han också får den informationen, 

att hon kan bli nedstämd//Och då kanske man inte heller orkar säga ifrån, om det är besökare 

som vill komma o… Också det här med amningsmönstret också att prolaktinnivån är så 

mycket högre på natten och då vill ju bebisen suga mycket på natten//Då kan ju han också 

stötta kanske och ge möjlighet till att fråga sen behöver du vila eller om dom har fler barn ska 

jag ta barnen och gå iväg eller gå ut på en promenad” (Barnmorska cerise). 

Barnmorskorna beskrev att när partners vid amningsvägledning får en förståelse för 

kvinnans mående, ökar stödet från partners till kvinnan, de blir två i amningsvägledningen 

istället för en.     

5.3.2 Inkluderingens betydelse 

Barnmorskorna beskrev fördelar med partners inkludering under hela graviditeten, att 

partner och kvinna går igenom graviditeten tillsammans som ett par. Barnmorskorna beskrev 

en önskan om fortsatt inkludering av partners även i amning. Fortsätter partners inkludering 

i amning skildrade barnmorskorna hur paret kan utvecklas till ett team i amningssituationer. 

” ... att vi är gravida tillexempel… man tycker verkligen att man går igenom det här ihop, man 

är gravid ihop, man föder barn ihop och man ligger på BB ihop, när det finns. Och man ammar 

ihop och såhär, så att jag tror att det är viktigt för dom att känna att dom är involverade i det 

här också. Att det inte bara är kvinnans sak utan det här är något de gör gemensamt.” 

(Barnmorska gul).  

Genom partners inkludering vid amningsvägledning uppfattas viktig information från båda 

parter vilket är fördelaktigt enligt barnmorskorna. Partners kan uppfatta och ta till sig 

information annorlunda eftersom de inte upplever smärta och trötthet som kvinnan kan göra 

efter förlossningen. Fördelen blir att partners ser amningen ur annat perspektiv, kommer 

ihåg viktiga saker som främjar amning och kan föra kvinnans talan vid behov.  

”… och om det är någonting så är det ju väldigt bra att partnern lyssnar och man kan höra med 

fyra öron istället för med två öron, att det liksom faktiskt kommer ihåg olika saker//man har 

en som bara fokuserar helt på att lyssna och att titta och även finnas som stöd i hemmet. Att, ja 

men hur var det nu, aa men såhär såg det ju inte ut när vi var på amningsmottagningen.” 

(Barnmorska blå).   



20 

 

Barnmorskorna beskrev glädjen av att involvera partners vid amningsvägledning och 

uppskattar när de får bekräftelse på att partners förstått kunskapen som förmedlats. Det 

återgavs i exempel av barnmorskorna, när barnmorskan kommer in till par för att vägleda i 

amningen och ser hur partners hjälper kvinnan utifrån tidigare amningsvägledning. 

Barnmorskorna beskrev hur inkludering vid amningsvägledning kan innebära fördel i form 

av tidsvinst för personalen på längre sikt när partners kan ge stöd och information till 

kvinnan. Barnmorskorna med längre arbetslivserfarenhet beskrev att partners idag vill och är 

mer inblandade i amningen, partners behöver relaterat till det mer teoretisk och praktisk 

kunskap.    

Barnmorskorna ansåg att bristande kunskap gällande det normala amningsmönstret kan 

leda till oro och stress hos partners. Därför är det viktigt att barnmorskor genom inkludering 

vid amningsvägledning skapar en förståelse hos partners gällande normal amning hos nyfödd 

för att ingjuta lugn innan amningens etablering.  

Barnmorskorna med mindre erfarenhet av att ge amningsvägledning till samkönade partners 

ansåg att de inte gör någon skillnad gentemot heterosexuella par utan det grundar sig på 

partners personlighet. Barnmorskorna med mer erfarenhet beskrev skillnader vid vägledning 

där den läggs på ett mer kvinnomässigt plan och tar hänsyn till om partnern fött barn. 

Barnmorskorna beskrev hur medmammor kan vara lättare att inkludera eftersom de har en 

kvinnas kropp.   

”… nej jag tror inte jag skulle tycka det var så mycket annorlunda//man får hantera dom på 

samma sätt även om dom är samkönade eller olikkönade… Jag tänker att det kanske ska vara 

lättare, att dom ska förstå vad vi menar… tänker just vid amningen//så dom har ju samma roll 

som en manlig ehm partner.” (Barnmorska röd). 

Partners beskrevs ha olika förkunskaper kring och hur amningen går till och att det kan 

grunda sig i den uppfödningsmetod som partners själva haft. Barnmorskorna beskrev hur 

amningsvägledningen anpassas utifrån partners förkunskaper. Inkluderas partners vid 

amningsvägledning utifrån partners individuella behov ökar möjligheten att lära sig om 

barnets amningssignaler och det sågs av barnmorskorna som positivt och stärkande för hela 

familjen. 

Barnmorskorna beskrev att inkludering av partners redan under graviditeten och senare vid 

amningsvägledning kan skapa en gemenskap hos paret och bidra till att kunskap inte går 

förlorad.     
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6 DISKUSSION 

6.1 Resultatdiskussion 

Resultatet visade att barnmorskorna hade erfarenhet av att engagerade partners är enklare 

att inkludera vid amningsvägledning och upplevde att oengagerade partners behöver 

specifika åtgärder, till exempel praktiska uppgifter, för skapandet av intresse. 

Barnmorskorna beskrev att inkluderade partners ökar stödet till ammande kvinnor. 

Barnmorskorna upplevde ibland hinder vid amningsvägledning som behövde hanteras.  

Partners inkludering vid amningsvägledning upplevdes som viktig av barnmorskorna, de 

hade erfarenhet av hur stödet till kvinnor växte fram hos partners. I tidigare forskning blir 

det tydligt att kvinnor och partners anser att det är betydande för amningen (Meedya m.fl., 

2010). Enligt (deMontigny m.fl., 2018; Rempel & Rempel, 2011; Sihota m.fl., 2019) anser 

partners sig ha en stöttande roll och genom att kvinnan får praktisk hjälp vid amningen 

förbättras amningens utfall.  Palmér (2010) beskriver att amning kan vara utmanande för 

kvinnor på flera sätt. Partners stöd till kvinnan kan underlätta amningen och även främja 

amningens utfall. Barnmorskor behöver vara medvetna om vikten av partners inkludering i 

amningen för att främja amning och gynna familjen, vilket även barnmorskorna beskrev i 

resultatet.  

Barnmorskorna beskrev två sorters partners där partners som distanserar sig och verkar 

oengagerade är svårast att inkludera vid amningsvägledning. Rominov m.fl. (2017) beskriver 

hur barnmorskor upplever oengagerade partners som svåra att inkludera. I deMontigny m.fl. 

(2018) beskriver partners orsaker till distansering i amningen. Bland annat anser partners att 

de inte har något att säga till om gällande amning, partners lägger ingen vikt i vilken 

matnings metod som används och de diskuterar inte med kvinnan för det är hennes beslut. I 

Rominov m.fl. (2017) diskuterar barnmorskor bristande kommunikation mellan paret som 

eventuell orsak till ointresserade partners. Partners med bestämda åsikter gällande 

amningen kan eventuellt också bero på en dåligt fungerande kommunikation mellan paret 

(Rominov m.fl., 2017). Kvinnor beskriver hur barnmorskor har en negativ attityd gentemot 

deras partners. Partners exkluderas från situationer kring barnets matning och det leder till 

mindre närvarande partners (Thorstensson m.fl., 2016). Partners som inte blir inkluderade 

och som blir bemötta negativt av barnmorskor misstänker författarna tar naturligt avstånd 

från amningsvägledning. Som barnmorska kan det vara av vikt att efterfråga partners tankar 

kring uppfödningen av barnet eftersom det eventuellt kan vara en bidragande orsak till 

partners ointresse. Enligt barnmorskorna i resultatet är inkludering av partner i tidigt skede 

väsentligt för att få förståelse för sin betydelse i amning. Enligt Rominov m.fl. (2017) 

upplever barnmorskor att det även stärker partners självförtroende. Skapas en stödjande 

vårdrelation mellan barnmorska och familj kan det bidra till längre amningsduration. 

Relationen är också viktig för att kunna vårda stödjande och stärkande (Berg & Lundgren, 

2010; Palmér, 2010). Ammande kvinnor behöver stöd och partners stöd är väsentligt för 

familjedynamiken och amningens funktion. Ammande kvinnor kan uppleva många känslor 

och behöver bekräftelse i amningssituationen, upplever kvinnorna att de måste klara sig 
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själva hämmas bekräftelsen men är partners delaktiga skapas ett lugn hos kvinnan (Palmér, 

2010).   

Barnmorskorna beskrev svårigheter med att inkludera vissa partners med utländskt 

ursprung vid amningsvägledning. Det beskrevs bero på språkförbristningar, tillgängligheten 

till tolk, att partners kunde ha en annan kulturell syn på amning samt andra förkunskaper. 

Barnmorskorna upplevde också att anhöriga ibland tog över partners plats. Det beskrivs även 

av Rominov m.fl. (2017) att partners kulturella bakgrund gör att de inte stannar kvar på BB, 

det anses vara kvinnans ensak. Är inte partners tillgängliga blir det svårt att inkludera dem 

men även om annan anhörig finns med som kvinnans stöd kan partners hamna i skymundan. 

Barnmorskorna i resultatet beskrev att språket kan utgöra hinder i inkluderingen när den 

förmedlade förkunskapen från partners kan gå förlorad om barnmorskor inte förstår vad 

partners säger. Enligt författarna skulle eventuellt språkhindret med tolk vid 

amningsvägledning underlättas om tolk fanns att tillgå på sjukhuset dygnet runt. På det viset 

kan barnmorskor erbjuda tolk när det ges amningstillfälle och amningsvägledning är mest 

lämplig. Barnmorskor behöver ta hänsyn till förkunskaperna partners med annan kulturell 

bakgrund har gällande amning. Det gäller alla partners oavsett kulturell bakgrund. I 

Hounsome och Dowling (2018) beskrivs amning i ens närhet under uppväxten ge en annan 

förförståelse och kan leda till en mer positiv inställning till amning.  

Barnmorskorna i resultatet har sett en ökning av inkluderade partners vid 

amningsvägledning men anser att det finns ett kunskapsbehov. Partners med kunskap kring 

amning beskrivs vara positivt inställda (deMontigny m.fl., 2018). Att ha kunskap om 

hälsofördelar kring amning anses ha fördelaktig inverkan på partners inställning och intresse 

i amning (Bennett m.fl., 2016; Brown & Davies., 2014; Hounsome & Dowling, 2018; 

Palmqvist m.fl., 2015; Rempel & Rempel, 2011; Tohotoa m.fl., 2009). Mitchell-Box och Braun 

(2012) påtalar partners önskan om specialutformad information gällande hälsofördelar med 

amningen för att öka deras kunskap. Resultatet påvisade att barnmorskorna inte pratar om 

hälsofördelar kring amning med partners. Enligt Socialstyrelsen (2014) ingår det som en 

uppgift för lyckad amning. Författarna misstänker att tidsbrist kan vara en bidragande orsak 

till det. Får partners mer information om hälsofördelar för kvinna och barn kan det 

eventuellt leda till mer positivt inställda partners som är lättare att inkludera för 

barnmorskorna. Barnmorskorna påtalade dock vikten av att ge partners kunskap gällande 

kvinnans hormonbalans vid amningsvägledning för att öka förståelsen och stödet från 

partners. Får partners ökad förståelse för kvinnans mående kan det leda till bekräftelse hos 

kvinnan och göra amningssituationen lättare (Palmér, 2010). 

Barnmorskorna beskrev vissa partners önskan om delaktighet och jämställdhet genom 

flaskmatning vilket barnmorskorna ansåg var fel väg för att uppnå jämställdhet. Partners i 

Abbass-Dick & Dennis (2018) vill ha information gällande flaskmatning eftersom 

information om bara amning kan skapa skuldkänslor hos paret när amningen inte fungerar. 

Enligt Palmqvist m.fl. (2015) kan paret uppleva, i mötet med barnmorskor, att påtryckning 

kring att amma blir stor. Barnmorskans förhållningssätt gällande tillmatning kan grunda sig i 

att barnmorskan känner en viktig roll i amningens etablering. Det kan leda till att partnern 

blir ofrivilligt exkluderad vilket innebär att barnmorskan måste reflektera över det vid 

amningsvägledning (Palmér, 2010). Partners känner en obalans i jämställdheten och hittar 
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andra sätt att leva jämställt i förhållandet. Det ena att båda är hemma lika länge med barnet 

och att paret tillsammans diskuterar hur jämställdhet kan uppnås på andra sätt. Författarna 

anser att det är något barnmorskor kan behöva ta med sig i amningsvägledning, att 

uppmuntra till diskussion kring jämställdhet och påpeka andra sätt att vara inkluderad i 

amning som partner. För att stärka partners känsla av jämställdhet behöver barnmorskan 

informera om amningen som mer än bara mat (Palmér, 2010). 

Barnmorskorna redogjorde för många praktiska och användbara råd till partners vid 

amningsvägledning. Som tidigare studier visar efterfrågar partners den praktiska 

vägledningen för att få känna sig inkluderade, behövda och kunna stötta kvinnan i 

amningssituationen (Bennett m.fl., 2016; Brown & Davis, 2014). Partners ger tips på hur 

informationen kan ges från barnmorskor, till exempel genom en film utifrån partners 

perspektiv samt genom särskilda grupper för partners där praktiska råd tas upp (Abbass-

Dick & Dennis, 2018; Brown & Davis, 2014). Barnmorskorna uppmärksammade att partners 

kunde komma med felaktig kunskap gällande amning som partners fått från utomstående. 

Felaktig kunskap kan leda till att partners inte är öppna för ny kunskap samt att felaktig 

kunskap kan ges till kvinnan av partners. Barnmorskor har en viktig uppgift i att hjälpa 

partners till rätt kunskap genom att efterfråga vilken förkunskap som finns i en del av 

amningsvägledningen. När barnmorskor ger kunskap gällande amning i amningsvägledning 

finns möjligheten att partners enligt Rempel och Rempel (2011) delar vidare den kunskapen 

till sina vänner.  

Resultatet påvisade att barnmorskorna efterfrågade vilken kunskap som fanns hos partners 

för att inkludera vid amningsvägledning. Partners som ser sig själva som en del av ett team 

kring amning uttrycker ett större intresse och önskan om engagemang. Partners som endast 

antar föräldrarollen upplevs bli mer tveksamma mot sitt barn och lättare hamnar i utkanten 

(Rempel & Rempel, 2011). Barnmorskor behöver ha ett naturligt förhållningssätt med ett 

livsvärldsperspektiv och bemöta utifrån partners förutsättningar. För att inkludera och stötta 

partners i övergången till föräldrarollen är det också av vikt att barnmorskor tar reda på 

vilken kunskap partners besitter sedan innan (Berg & Lundgren, 2010). Enligt författarna ska 

partners ingå som en del i amningen och bilda ett team tillsammans med kvinnan och barnet 

för att underlätta delaktigheten i familjen. Ge kunskap om att amning är mer än bara mat för 

barnet kan ge förutsättningar för partners inkludering i amningsvägledningen. Det innebär 

bland annat en stärkt relation till barnet genom till exempel hud mot hudkontakt vilket 

Palmér (2010) påtalar. Praktiska råd som barnmorskorna gav kan enligt författarna 

underlätta involvering av partners i teamet och stimulera i övergången att bli förälder.   

Barnmorskorna beskrev ingenting om partners eventuellt upplevda känslor vid 

amningsvägledning. Författarna misstänker att det kan bero på att barnmorskeyrket genom 

tiderna haft fokus riktat på kvinnan och eventuell okunskap gällande partners upplevda 

känslor kan finnas. I (Bennett m.fl., 2016; Brown & Davies, 2014; Palmqvist m.fl., 2015; 

Rempel & Rempel, 2011; Sihota m.fl., 2019) beskrivs partners känslor av utanförskap, 

avundsjuka gentemot bandet mellan kvinna och barn, oro för att bli exkluderad, osäkerhet 

och låg självkänsla. Rominov m.fl. (2017) beskriver hur barnmorskor på BB efterfrågar vilken 

kunskap partners har gällande omsorgen kring barnet och inte vilka känslor som upplevs. 

När barnmorskor försöker inkludera partners anser författarna att det kan vara av vikt att 
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efterfråga vilka känslor som upplevs för att engagera och stärka i situationen, eftersom 

tidigare forskning påvisar att känslorna är en stor del av partners upplevelse i amning.  

Barnmorskorna påtalade problematiken som uppstår i inkluderingen av partners vid 

amningsvägledning när det finns brister i vårdorganisationen. Barnmorskorna upplevde 

tidsbrist, personalbrist och platsbrist på BB som påverkar hur partners blir inkluderade 

överhuvudtaget vid amningsvägledning. Hög belastning på avdelningen gjorde att 

barnmorskorna inte hann ta hand om hela familjen och förmedla informationen de önskade. 

Platsbristen kunde enligt barnmorskorna leda till att partners ibland inte fick kvarstanna 

tillsammans med kvinnan och den nyfödda och det gjorde att inkludering vid 

amningsvägledning uteblev. Rominov m.fl., (2017) beskriver barnmorskors stimulering till 

föräldrarollen när partners får kvarstanna på BB. Partners kan stötta kvinnan under den 

första tiden. Enligt Palmér (2010) främjas amningen och gynnar hela familjen om partners 

får vara på BB. Barnmorskors arbetssätt och befintliga vårdrutiner kan påverka amningen. 

Författarna anser att barnmorskor måste försöka hitta tillfällen att ge amningsvägledning när 

partners finns på plats under dagtid om de inte får sova kvar. En tanke om tidsvinst finns om 

partners blir inkluderade vid amningsvägledning vid minst ett tillfälle eftersom partners 

därefter kan ta över barnmorskans vägledande och stödjande funktion. Barnmorskorna 

uttryckte en frustration kring erfarenheten av att BVC exkluderar partners i den fortsatta 

kontakten med familjen. Barnmorskorna kände ansvar i inkluderingen av partners vid 

amningsvägledning och när BVC, enligt barnmorskorna, exkluderar uppstår en känsla av 

hopplöshet.  

Barnmorskorna beskrev en medvetenhet om vilken kunskap som ska förmedlas vid 

amningsvägledning men när de rannsakade sig själva erkände barnmorskorna att de inte 

alltid följer det. Anledningen var enligt barnmorskorna tidsaspekten eftersom det gick fortare 

att själv utföra än låta partners göra. Enligt Palmér (2010) ska amningsvägledningen ges 

professionellt och vara evidensbaserad. Amningsvägledningen kan påverkas av personliga 

erfarenheter och det kan bidra till att partners inte bemöts utifrån sin situation. Dessutom 

kan barnmorskors erfarenheter bli ett hinder i amningsvägledningen och undantränga den 

rätta kunskapen.  

Resultatet redovisade att barnmorskornas verksamma år inom yrket inte hade någon 

märkbar påverkan i inkludering av partners vid amningsvägledning. Barnmorskorna med 

längre erfarenhet kunde se en ökning av partners önskan om inkludering men upplever idag 

organisatorisk problematik med att inkludera. Personalbristen inom förlossningsvården 

(Socialstyrelsen, 2019b) kan eventuellt vara en orsak till den organisatoriska problematiken 

som upplevs av barnmorskorna med längre erfarenhet. Författarna förmodar att bristen på 

barnmorskor kan påverka inkludering av partners vid amningsvägledning. Mindre än hälften 

av deltagarna hade läst en kurs i amning på universitet efter barnmorskeexamen vilket 

författarna anser är förvånande eftersom amning utgör en stor del av professionen. 

Författarna anser att fördjupad kunskap inom amning kan leda till reflektion hos 

barnmorskor och gynna partners inkludering vid amningsvägledning.  
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6.2 Metoddiskussion  

Induktiv design valdes eftersom syftet var att undersöka barnmorskors erfarenheter, vilket 

önskades bli studerat i empirin där barnmorskor upplever det valda ämnet. En deduktiv 

design valdes inte eftersom en hypotes då testas i verkligheten (Priebe & Landström, 2017).  

För att studera erfarenheter hos barnmorskor applicerades kvalitativ metod med intervjuer 

vilket stärker trovärdigheten (Graneheim & Lundman, 2004).  

Urvalet gjordes på BB-avdelning där barnmorskorna arbetar med amning och därför ansågs 

som lämpliga deltagare. Chefen ombads välja lämpliga deltagare vilka kontaktades via mejl. 

Efter en vecka hade tre intervjuer bokats. Med tidsaspekten i åtanke togs ny kontakt med 

chefen för att skicka förfrågan om deltagande till alla barnmorskor på avdelningen. I båda 

fallen har strategiskt urval tillämpats vilket stärker pålitligheten på grund av deltagarnas 

erfarenhet av det valda ämnet. Författarna ansåg att det andra urvalet inte påverkade arbetet 

negativt utan eventuellt kunde berika när möjlighet till att barnmorskor med olika lång 

erfarenhet eventuellt ville delta. Enligt (Henricson & Billhult, 2017; Henricson, 2017) är 

variation i erfarenhet hos färre deltagare bättre än ingen variation hos många deltagare. 

Skillnader i erfarenheter ökar trovärdigheten av urvalet och höjer överförbarheten av arbetet.  

De tre inklusionskriterier som valdes var svensktalande eftersom intervjuguiden var på 

svenska och legitimerad barnmorska. Tredje inklusionskriteriet var att deltagaren skulle ha 

tjänst på BB eller återbesöksmottagningen i syfte att barnmorskorna skulle ha aktuella 

erfarenheter av att inkludera partner vid amningsvägledning. Anledningen till urvalets 

storlek beror på limitativ tid till arbetets utförande och kan ha påverkat resultatet och 

överförbarheten. Dock var varje intervju lång och innehållsrik vilket ledde till en viss 

mättnad. Enligt Polit och Beck (2012) ökar längden på intervjuerna trovärdigheten och 

antalet deltagare behöver inte vara många om intervjuerna blir informationsrika och ger 

mycket material. Intressant hade varit att intervjua barnmorskor på mödrahälsovården för 

att få med deras erfarenheter av att inkludera partners vid amningsvägledning. Det hade 

utökat insamlat material samt överförbarheten hade kunnat stärkts.  

Syftet innehöll till en början amningsrådgivning men byttes ut till amningsvägledning inför 

intervjuerna eftersom författarna hade svårt att definiera amningsrådgivning. 

Informationsbrev och missivbrev hade redan skickats ut till deltagarna och därför 

informerade författarna om det vid intervjun. Intervjuguiden diskuterades fram mellan 

författarna i förhållandet till syftet. Guiden kontrollerades flertalet gånger av en person med 

vetenskaplig erfarenhet innan den färdigställdes vilket stärker pålitligheten.  

Datainsamlingen skedde genom individuella semistrukturerade intervjuer för att deltagaren 

skulle ges möjlighet att berätta fritt kring sina erfarenheter utifrån öppna frågor. Den 

semistrukturerade intervjuguiden gjorde att författarna hade en ordning att följa men gav 

möjlighet till avvikande för att anpassa efter deltagarens berättelse. Följdfrågor kunde ställas 

om fördjupning önskades och varje intervju avslutades med att deltagaren fick frågan om 

något önskade tilläggas, det i enlighet med Danielson (2017). Författarna upplevde att 

deltagarna kom på och utvecklade vissa synpunkter som inte sagts tidigare under intervjun 

när frågan om tillägg ställdes. Diskussion om fokusgrupper skulle valts som 

datainsamlingsmetod förekom eftersom det kan ge insyn i erfarenheter genom öppna frågor 
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som skulle diskuterats (Wibeck, 2017). Det valdes bort relaterat till författarnas önskan om 

djupa intervjuer samt en misstanke om att deltagarna inte skulle våga öppna sig. 

Tidsperspektivet påverkade också beslutet om fokusgrupper, det hade varit problematiskt att 

lyckas hitta en tid för intervjuer som passade alla deltagare och tiden var begränsad. I och 

med applicering av semistrukturerad intervjuguide kunde deltagarna erbjudas att tala fritt. 

Pilotintervju genomfördes för att pröva intervjuguiden och teknisk utrustning samt för att 

träna i intervjuteknik eftersom vanan inte fanns sen tidigare. En svaghet var att författarna 

inte tidigare genomfört intervjuer vilket kan påverkat intervjuernas innehåll. Genom 

pilotintervjun fick författarna träna intervjuteknik. Resultatet av pilotintervjun innebar 

omformulering av två frågor i guiden efter respons från deltagaren. Författarna fick träna sig 

i hur följdfrågorna kunde användas vid kommande intervjuer. Pålitligheten av resultatet blev 

stärkt av pilotintervjun.   

Intervjuerna skedde ansikte mot ansikte, deltagarna fick välja platsen som kändes bekväm 

för dem. Det medförde eventuellt att deltagarna kände sig mer avslappnade och därmed var 

mer fokuserade under intervjun, vilket kan ha bidragit till djupet i varje intervju och ökar 

trovärdigheten i resultatet. Författarna informerade om den beräknade tidsåtgången vilket 

gjorde att varje deltagare kunde planera utifrån det. Vid sju av åtta intervjuer medverkade 

båda författarna vilket hade fördel i att det blev enklare att fånga olika variationer av 

erfarenheterna vilket stärker pålitligheten. Svagheten med intervjuer kan vara att deltagaren 

upplever en underordnad roll gentemot intervjuaren (Kjellström, 2017), när båda 

medverkade kunde den känslan förstärkts. Efter pilotintervjun berättade deltagaren att 

stämningen kändes behagligare när båda deltog.  

Intervjuerna spelades in på två telefoner. Det för säkerställning av att det inspelade 

materialet inte skulle gå förlorat innan transkriberingen som skedde samma dag eller dagen 

efter för att komma ihåg intervjutillfället och kontexten runt om.  Förförståelsen gentemot 

deltagarna i intervjun kunde påverkas av relationen till en av författarna som arbetat med 

flera av barnmorskorna, det kunde lett till att det professionella förhållningssättet i 

intervjuerna påverkades och pålitligheten kunde ifrågasättas (Polit & Beck, 2012). Dock 

vägdes det upp av medvetenheten om förförståelsen och båda författarna kunde bibehålla 

professionellt förhållningssätt. Under analysarbetet upptäcktes en svaghet i intervjuguiden 

när det uppkom att barnmorskorna inte konkret pratade om vilken teoretisk kunskap som 

förmedlas till partnern. Hade även en fråga om det funnits hade resultatet kunnat ge mer 

information. Orsaken till frågan gällande praktisk vägledning i intervjuguiden berodde på att 

tidigare forskning påvisade brister i informationsöverföringen gällande den praktiska 

vägledningen som partners efterfrågade. 

Manifest innehållsanalys användes, den kan tillämpas på intervjutexter och författarna såg 

det uppenbara i texterna. Hela analysen utfördes tillsammans och diskussion genom 

processens olika delar gjorde det möjligt att förhålla sig till abstraktion- och tolkningsnivå 

vilket stärker resultatets tillförlitlighet och bekräftelsebarhet (Graneheim & Lundman, 2004; 

Mårtensson & Fridlund, 2017). Citat användes för att stärka resultattexten och tabell över 

analysen presenterades för att ge läsaren en bild av processen (Polit & Beck, 2012), 

författarna anser att det stärker trovärdigheten.   
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6.2.1 Etikdiskussion 

Etiska överväganden har funnits med genom arbetets gång enligt Vetenskapsrådet (2002). 

Deltagarna fick möjlighet att läsa och skriva under samtycket enligt samtyckeskravet innan 

intervjuerna. Författarna försäkrade sig om samtycke innan varje intervju startade genom att 

samla in det påskrivet. Deltagarna som inte hade med sig blanketten fick en ny kopia som 

författarna hade med sig, den skrevs på innan intervjun startade och genom det försäkrades 

samtyckeskravet. Konfidentialiteten har skyddats genom författarnas avidentifiering vid 

varje intervju genom att deltagarna blev tilldelade nummer som sedan blev färger i analysen. 

Materialet förvarades på lösenordskyddade privata datorer enligt färgerna och numren togs 

bort vilket försäkrade att materialet inte gick att härleda till enskild individ. Intervjuerna 

spelades in på två privata mobiltelefoner som var lösenordslåsta och därav kunde ingen 

obehörig ta del av inspelat material. Viss bakgrundsinformation presenterades i urvalet för 

att påvisa faktorer som eventuellt kunde påverka erfarenheten hos deltagaren. För att följa 

konfidentialitetskravet presenterades bakgrundsinformationen sammanslaget för att inte 

härledas till en enskild individ. Orten där intervjuerna har genomförts har inte röjts. 

7 SLUTSATS 

I resultatet påtalade barnmorskorna vikten av partners inkludering vid amningsvägledning. 

Bildade barnmorskorna sig en uppfattning om partners förförståelse utifrån deras situation 

och intresse gällande amning, bidrog det till enklare inkludering av partners vid 

amningsvägledning. Barnmorskorna ska i detta ta hänsyn till exempelvis kulturell bakgrund, 

förkunskaper eller kön. Praktiska uppgifter är ett sätt att lättare inkludera partners vid 

amningsvägledning. Barnmorskorna beskriver faktorer som kan utgöra hinder i att 

inkludera, vilket exempelvis kan vara partners med bestämda åsikter. Inkluderas partners vid 

amningsvägledning blir de ett betydelsefullt stöd för kvinnan i den fortsatta amningen, det i 

sin tur bidrar till gemenskap i paret och att kunskap inte går förlorad. Partners intresse för 

amning är avgörande vid amningsvägledning. Vårdorganisationen kan göra att partners 

exkluderas av exempelvis tidsbrist. Deltagande barnmorskor har fått möjlighet till reflektion 

över sin vägledning, förhoppningsvis förs kunskapen om partners betydande roll vidare till 

kollegor i hopp om att öka inkludering av partners. 

7.1 Kliniska implikationer  

Det finns behov i barnmorskeutbildningen att belysa specifikt partners viktiga roll vid 

amning för att öka förståelsen och gynna kunskapen kring inkludering. Verksamma 

barnmorskor bör erbjudas deltagande i specifik amningskurs. Dock kan det innebära 

problematik för verksamheten med personalbrist och därför finns ett annat förslag i form av 

diskussionsforum på avdelningen. Där kan erfarenheter utbytas samt ny forskning tas upp 
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för att öka kunskapen kring inkludering av partners. I syfte att säkerställa fortsatt 

inkludering av partners på BVC, föreslår författarna erbjudande om hospitering på BB för 

sjuksköterskor för att ge insikt i hur amningsvägledning kan ges.  

7.2 Förslag till framtida forskning 

Behovet av forskning gällande barnmorskors erfarenheter av att inkludera partners är viktigt. 

Specifik forskning gällande inkludering av partners med annan kulturell bakgrund samt 

samkönade behövs för att ge kunskap om deras behov skiljer sig vid amningsvägledningen. 

Forskning kring hur partners inkluderas i vårdorganisationen är viktigt för att belysa 

uppmärksammat problem.  
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BILAGA A: INFORMATIONSBREV TILL CHEF 

Förfrågan om tillåtelse att genomföra studie 

Till avdelningschef på BB och BB återbesök/amningsmottagning i XX, 

Vi heter Alexandra XX och Sofia XX och vi är studenter på Barnmorskeprogrammet vid 

Mälardalens högskola, XX. I utbildningen ingår ett självständigt arbete i form av en 

magisteruppsats. Syftet med vår studie är att belysa, barnmorskans erfarenhet av att 

inkludera partnern vid amningsrådgivning.  

Vi ber därför om tillåtelse att genomföra studien vid er enhet. Det skulle rent konkret 

innebära att vi utför individuella intervjuer med barnmorskor som arbetar på BB och BB 

återbesök/amningsmottagningen, gärna med olika lång erfarenhet inom yrket. Vi båda 

kommer delta vid intervjuerna vilka kommer spelas in. Beräknad tidsåtgång ca 45 min/ 

intervju, detta då frågorna kommer vara semistrukturerade där deltagaren har möjlighet att 

utveckla sitt svar. Vi är flexibla och kan intervjua under arbetstid men även om 

deltagare/chef önskar på fritid.  

Deltagande i projektet är frivilligt och deltagarna kan dra sig ur när som helst utan förklaring. 

 

Hantering av data och sekretess 

All insamlad data kommer att hanteras beaktande forskningsetiska krav, samt avidentifieras 

med respekt för konfidentialitet enligt Personuppgiftslagen (PUL 1998:204).  

 

Eventuell risk/nytta 

Eventuella nackdelar kan kopplas till att deltagande tar av verksamhetens tid. Fördelar 

hänger samman med att deltagande barnmorskor själva kommer att kunna reflektera om 

nyttan med informationen och praktiska råd till ammande kvinnans partner, vilket kan leda 

till en mer fungerande amning.   

 

Nytta i ett vidare perspektiv 

Att studien förhoppningsvis kan vara en del i att främja amning och ökad medvetenhet hos 

barnmorskor.  

Information om studiens resultat  

Resultaten kommer att publiceras i form av ett självständigt arbete vid Mälardalens högskola. 

Ni kommer också, om ni så önskar, att få ta del av det färdiga resultatet. Studien kommer 

även publiceras i DiVA vilket är det digitala vetenskapliga arkivet för uppsatser.  
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Ytterligare information lämnas av 

Studenter: 

Alexandra XX tel: XX  

Mejl: XX 

Sofia XX tel: XX  

Mejl: XX 

Handledare:  

Universitetslektor, Barnmorska & Barnsjuksköterska:  

Margareta XX tel: XX 

Mejl: XX 

 

Samtycke till genomförande av projektet, ”Att inkludera partnern vid amning- 

ur barnmorskans perspektiv” 

 

Jag har muntligen och skriftligen informerats om den aktuella studien och hur den ska 

genomföras. Jag har haft tillfälle att läsa igenom informationen och att ställa frågor.  

 

Jag ger tillåtelse att studien genomförs på min enhet 

 

 

 

 

_______________________________ 

Ort och datum 

 

 

__________________________  _______________________________  

Underskrift    Namnförtydligande
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BILAGA B: MISSIVBREV TILL DELTAGARE 

Tillfrågan om deltagande i studie ”Inkludera partners vid amning- 

barnmorskors perspektiv”. 

Vi heter Alexandra XX och Sofia XX och är studenter på Barnmorskeprogrammet vid 

Mälardalens högskola, XX. I utbildningen ingår ett självständigt arbete i form av en 

magisteruppsats. Syftet med vår studie är att belysa Barnmorskors erfarenheter av att 

inkludera partners vid amningsrådgivning.  

Vår fråga till dig är om du vill delta i denna studie. 

Medverkan är frivillig och vill du inte vara med kan du bortse från detta brev. 

Att delta i projektet skulle innebära att du blir intervjuad av oss båda vid ett tillfälle som du 

får välja själv, det går även att vi ses under arbetstid. Vi kommer utgå från frågor och 

beräknad tidsåtgång är ca 45 min. Intervjun kommer spelas in och sedan analyseras av oss. 

Nackdel med deltagande kan innebära att det tar från verksamhetens tid. Fördel är att du 

som deltar får reflektera kring ämnet vilket kan leda till en utveckling i din profession.   

Du kan när som helst avbryta din medverkan i studien utan att du behöver ange någon orsak. 

Data behandlas konfidentiellt vilket innebär att alla uppgifter och data kodas och förvaras så 

att ingen utomstående kan ta del av insamlade uppgifter. I den färdiga uppsatsen kommer 

inga uppgifter att kunna härledas tillbaka till dig.  

Resultaten kommer att publiceras i form av ett självständigt arbete vid Mälardalens högskola. 

Du kommer också, om du så önskar, att få ta del av det färdiga resultatet. Studien kommer 

även publiceras i DiVA vilket är det digitala vetenskapliga arkivet för uppsatser. 

Om du ger ditt muntliga samtycke till att ditt namn och telefonnummer får lämnas ut till oss, 

kommer vi att via telefon eller mejl ta kontakt med dig för att ge ytterligare information om 

studiens syfte och genomförande samt boka in tid för intervju.  

 

Ytterligare upplysningar kan lämnas av oss eller vår handledare.  

Med vänliga hälsningar 

 

Alexandra XX, tel: XX Mejl: XX 

Sofia XX, tel: XX Mejl: XX 

Handledare:  

Universitetslektor, Barnmorska & Barnsjuksköterska:  

Margareta XX,  

tel: XX Mejl: XX 
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Samtycke till att deltaga i projektet, ”Inkludera partners vid amning- 

barnmorskors perspektiv” 

 

Jag har muntligen och skriftligen informerats om den aktuella studien och haft tillfälle att i 

lugn och ro läsa igenom informationen och ställa frågor. Jag får också en kopia på den 

skriftliga informationen om projektet och på detta samtyckesformulär. 

 

Jag är medveten om att deltagandet är helt frivilligt och att jag när som helst, utan att ange 

orsak, kan avbryta mitt deltagande i studien. 

 

JA, jag vill delta i projektet ”Inkludera partners vid amning- barnmorskors perspektiv”, och 

jag samtycker till att de uppgifter jag lämnar behandlas på det sätt som beskrivits på 

föregående sida. 

 

 

 

 

 

_______________________________ 

Datum 

 

 

____________________________    _______________________________  

Underskrift   Namnförtydligande 
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BILAGA C: INTERVJUGUIDE 

 

Syfte: Barnmorskans erfarenhet av att inkludera partnern vid amningsvägledning 

 

Bakgrundsfrågor 

1. När tog du din barnmorskeexamen? 

2. Har du läst någon specifik kurs inom amning? 

3. Var jobbar du? Hur länge har du jobbat där? (BB- BBÅB) 

 

Introduktionsfråga 

4. Berätta om hur du som barnmorska ser på partnerns roll vid amning? 

 

Nyckelfrågor 

5. Berätta hur du inkluderar partnern vid amning?  

• Hur upplever du att det är att involvera partnern? 

• Hur upplever du att det mottas av partnern?  

6. Brukar partnern efterfråga vägledning och tips på hur de kan stötta vid amning?  

7. Vad för praktisk vägledning brukar du ge till partnern för att underlätta amningen för 

mamman? 

8. Har du upplevt några fördelar med att involvera partnern vid amning? 

o Märker du att det blir några fördelar för partnern? 

9. Har du upplevt några nackdelar med att involvera partnern vid amning?  

10. Hur är dina erfarenheter av att ge amningsvägledning till samkönad partner?                                                

o Upplever du några skillnader?  

11. Tycker du att din amningsvägledning påverkas av kulturella skillnader? Berätta mer.  

 

Övergångsfrågor: 

• Kan du utveckla ditt svar?  

• Kan du berätta mer? 

• Kan du berätta mer utifrån partnerns perspektiv? 

• Kan du ge ett exempel? 

• Hur upplevde du det? 

• Vad gjorde du då? 
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BILAGA D: ARTIKELMATRIS 

Författare, Titel, Tidskrift, 

År, Land 

Syfte Metod Resultat 

Abbass-Dick, J., & Dennis, C- L.  

Maternal and paternal 

experiences and satisfaction with 

a co-parenting breastfeeding 

support intervention in Canada 

Midwifery 

2018, Kanada 

Fastställa föräldrars (kvinna och 

man) tillfredsställelse med den 

intervention som de fick i 

samband med amningsstöd för 

medföräldrar.  

Ansats: Kvantitativ med 

kvalitativt inslag 

Deltagare: Var del av en större 

studie och valdes ut därifrån. 107 

kvinnor som fött barn och 104 

män som var pappor till barnen. 

Datainsamling: 214 par var 

med i den större studien där 107 

av dessa blev randomiserade till 

interventionsgruppen, vilket 

denna artikel baseras på. Pappor 

och mammor följdes upp 6 

veckor post partum med frågor i 

en enkät på internet eller via 

telefonintervju (beroende på 

tilldelning och preferens). Endast 

mammor följdes även upp 12 

veckor post partum. 

Dataanalys: Beskrivande 

statistik med hjälp av SPSS. 

Innehållsanalys användes för de 

öppna frågorna.  

Det materialet från interventionen 

som användes mest 6 veckor post 

partum av mammor och pappor 

var amnings-frågor broschyren. 12 

veckor post partum ökade 

användningen av ”medförälder” -

broschyren hos mammorna. 

Partners upplevde tillfredställelse 

med medförälder informationen 

där man informerade specifikt om 

hur de kan bli inkluderade i 

amningen. Mammorna kände sig 

också nöjda med detta. Av all 

information i interventionen tyckte 

papporna bäst om diskussionen 

som skedde på sjukhuset och 

mammorna amnings- fråge häftet.  
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Ardıç, C., & Yavuz, E. 

Effect of breastfeeding on 

common pediatric infections: a 5-

year prospective cohort study. 

Arch Argent Pediatr 

2018, Turkiet 

Påvisa långtidseffekten av 

amning så undersöktes 

förhållandet mellan amningens 

längd och vanliga 

infektionssjukdomar hos barnet 

under 5 år  

Ansats: Kvantitativ 

Deltagare: 270 mödrar med 

sina barn 

Datainsamling: Pågick under 

fem år och baserades på 

familjeläkarens journal utifrån de 

vanliga besök som gjordes där för 

barnet. Mödrarna blev tillfrågade 

om de ammade och om de gått in 

med annan mat vid varje besök. 

Mödrarna skulle även behålla 

diagnosjournalerna. 

Dataanalys: Utfördes med 

SPSS för att påvisa beskrivande 

statistik samt student T- test och 

Mann- Whitney U för att jämföra 

samt Pearson´s korrelation för 

att påvisa korrelationen.  

Barn som blivit ammade mer än 12 

månader hade färre insjuknande i 

akut gastroenterit och 

öroninflammationer än de som 

blivit ammade i mindre än 12 

månader (p= <0,05). Barn som 

helammades i 6 månader hade 

lägre insjuknande i tidigare nämna 

infektioner. Det fanns ingen 

signifikant skillnad i de som 

ammades mer än 12 månader eller 

mindre att drabbas av 

luftvägsinfektioner eller 

urinvägsinfektioner.  

Barimani, M., Forslund Frykedal, 

K., Rosander, M., & Berlin, A.  

Childbirth and parenting 

preparation in antenatal classes.  

Midwifery.       

 Sverige, 2018 

Artikelns syfte var att identifiera 

vilka ämnen som togs upp och 

diskuterades mellan 

barnmorskor och föräldrar på 

antenatala kurser.  

Ansats: Kvalitativ  

Deltagare: 34 föräldrar, 17 män 

och 17 kvinnor 

Datainsamling: 

Videoinspelning och 

ljudinspelning 

Dataanalys: Innehållsanalys 

Resultatet visade att ämnen som 

togs upp var förberedande 

information kring förlossning och 

smärtlindring, information kring 

föräldraskap vilket inkluderade 

amning.  
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Bennett, A. E., McCartney, D., & 

Kearney M. J. 

Views of fathers in Ireland on the 

experience and challenges of 

having a breast-feeding partner 

Midwifery 

Irland, 2016 

Få förståelse i relationen mellan 

män och amning i Irland.  

Ansats: Kvantitativ ansats med 

inslag av kvalitativ 

Deltagare: 583 men studien 

baseras på 417 svar från fäder 

med en ammande partner 

Datainsamling: Genom semi-

strukturerad enkät med 10 frågor 

varav 4 var öppna, som postades 

till fäder med ett barn som var 4-

7 månader. Visning av en bild där 

papporna fick ringa in påstående 

samt rankning på skala av hur 

bekvämlighet gentemot amning 

offentligt ingick också i enkäten. 

Dataanalys: Kvantitativ data 

analyserades IBM och SPSS ver. 

22.0. Kvalitativ data analyserades 

genom innehållsanalys 

De flesta fäderna var involverade i 

valet kring amning. De viktigaste 

informationskällorna var 

erfarenhet från tidigare, deras egen 

partners instruktioner och 

amningsvägledare. Viktigaste 

informationen de upplevde sig 

behöva var konsekvent praktisk 

information om att ta sig förbi 

problem vid amning. Aspekter som 

de kände sig oförberedda på var att 

amning inte var så lätt och att det 

inte fanns lätt tillgång till 

professionell rådgivning. Av 

fördelar så var bland annat 

hälsofördelar för barnet en stor 

aspekt. Amningen offentligt 

upplevdes konstigt.  

Brown, A., & Davies, R 

Fathers’ experiences of 

supporting breastfeeding: 

challenges for breastfeeding 

promotion and education 

Maternal and Child Nutrition 

Storbritannien, 2014  

Utforska fäders upplevelser av att 

stötta deras partner under 

amning och undersöka deras 

attityder gentemot utbildningen, 

informationen och stödet de fick.  

Specifika förslag för hur de 

önskar se framtida stöd i amning 

för nya fäder, undersöktes också.  

Ansats: Kvalitativ 

Deltagare: 117 fäder med en 

partner som fött barn inom 2 års 

perspektiv 

Datainsamling: Enkät som 

skickades ut eller gavs vidare av 

barnmorskor eller deras partner. 

Innehöll öppna frågor. 

Upplevde känslor kopplade till att 

bli exkluderad från 

amningssituationen även av 

vårdpersonal. De beskrev hur alla 

negativa känslor lätt kunde leda till 

konflikter med deras partner. 

Fäderna upplevde att de fick 

väldigt lite detaljerad information 

från vårdpersonal och att de hade 

främst fått information om fördelar 
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Dataanalys: Innehållsanalys 

och beskrivande statistik  

än generella och specifika råd 

vilket de efterfrågar. De vill bli 

inkluderade i amningsutbildningen 

och att även deras känslor blev 

sedda.  

deMontigny. F., m.fl. 

The role of fathers during 

breastfeeding 

Midwifery 

2018, Kanada  

Identifiera pappors uppfattningar 

gällande deras roll i en 

amningskontext för samtal och 

stöd av vårdpersonal, framförallt 

barnmorskor, under den 

perinatala perioden.  

Ansats: Kvalitativ ansats 

Deltagare: 43 män (>18 år) som 

var biologisk pappa till ett friskt 

barn som helammat i 6 månader.  

Datainsamling: 

Semistrukturerade intervjuer 

Dataanalys: Tematisk analys 

enligt Miles, M.B., Huberman, 

A.M., & Saldaña, J. 

I resultatet framkom det 3 olika 

varianter av roller för fäderna i 

amnings kontexten. De ville 

underlätta amningen genom att 

praktiskt hjälpa till i 

amningssituationer men även 

genom att sköta om hemmet. Att ta 

den aktiva rollen i ”föräldra-

teamet” och kommunicera samt ta 

hand om varandra i förhållandet.  

Frank, N. M m.fl.  

The relationship between 

breastfeeding and reported 

respiratory and gastrointestinal 

infection rates in young children. 

BMC Pediatrics 

USA, 2019 

Hos barn undersöka om 

helamning under en längre 

period har större inverkan på 

akut respiratorisk och 

gastrointestinal infektion än 

helamning under en kortare 

period.  

 

Ansats: Kvantitativ 

Deltagare: 6861 barn 3–18 

månaders ålder och 5666 barn 

upp till 4 års ålder 

Datainsamling: Skedde på 6 

olika forskningskliniker som en 

del av projektet TEDDY. Dit kom 

barnen med ett visst tidsspann 

emellan, föräldrar till barnen 

hade en loggbok att fylla i mellan 

besöken gällande 

miljöexponering, sjukdomar och 

Risken att få gastrointestinal 

infektion minskade hos barn med 

ålder 3–6 månader som ammades 

jämfört med barn som inte 

ammades (p=0,0001). Vissa barn 

som ammades till 6 månaders 

ålder fick en minskad risk för 

luftvägssjukdomar.  

Barn som ammades i ålder 6–18 

månader hade lägre risk att 

drabbas av övre 

luftvägsinfektioner, gastroenterit, 
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amning. Detta sammanställdes i 

en enkät vid varje besök på 

kliniken.  

Dataanalys: Logistisk 

regressionsanalys 

öroninflammation och 

konjunktivit. Helammades barnen 

fanns under första året fanns ett 

skydd kvar mot 

öroninflammationer till barnen var 

4 år gamla.  

Hauck, Y. L. m.fl. 

Australian, Irish and Swedish 

women’s perceptions of what 

assisted them to breastfeed for 

six months: exploratory design 

using critical incident technique 

BMC Public health 

2016, Australien  

 

Att undersöka kvinnors 

uppfattningar om vad som 

stöttade dem att amma i 6 

månader i Irland, Australien och 

Sverige.  

Ansats: Kvalitativ ansats 

Deltagare: 153 australiensiska, 

64 irländska och 139 svenska 

kvinnor.  

Datainsamling: 

Telefonintervjuer  

Dataanalys: Innehållsanalys 

Det som bidrog till att kvinnorna i 

denna studie ammade i 6 månader 

var att tro på sig själv, vara 

medveten om hälsofördelar med 

amning och att man bygger på 

relationen med barnet. Dessutom 

framkom partnerstödet som en 

viktig del ur flera aspekter. Att få 

hjälp av sjukvårdspersonal var 

också viktigt och kunde även 

influera i hur amningen skulle gå. 

Möjlighet till att vara föräldraledig 

och kulturen påverkade med.  

Hounsome, L., & Dowling, S 

The mum has to live with the 

decision much more than the 

dad’; a qualitative study of men’s 

perceptions of their influence on 

breastfeeding decision-making 

Undersöka fäders uppfattningar 

om deras inverkan på avgörandet 

att amma eller ge ersättning.  

Ansats: Kvalitativ 

Deltagare: 6 män 

Datainsamling: 

Semistrukturerade intervjuer 

Dataanalys: Fenomenologisk 

tematisk analys med NVivo 

Fäderna berättar om hur de på 

olika vis varit med och påverkat att 

det blivit amning eller inte. Och att 

informationen från vårdpersonal 

var viktig för att kunna göra valet. 

Men mycket fick läggas över på 
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International Breastfeeding 

Journal 

Storbritannien, 2018 

mjukvara (QSR International, 

version 10) 

kvinnan då det kändes som en 

naturlig sak.  

Kwan, M.L m.fl.  

Breastfeeding, PAM50 Tumor 

Subtype, and Breast Cancer 

Prognosis and Survival.  

JNCI, Natl Cancer Inst 

Kalifornien, 2015 

 Ansats: En prospektiv 

kohortstudie 

Deltagare: 1636 kvinnor 

Datainsamling: Frågeformulär 

och läkarjournaler 

Dataanalys: StataCorp, Collage 

station, TX. 

Resultatet visade att kvinnor som 

någon gång ammat, oberoende av 

amningslängd, hade lägre risk för 

att få återfall av bröstcancer. All 

amning, oberoende av duration, 

minskade risk för återfall och död 

till följd av bröstcancer.  

Mannion, C, A., Hobbs A, J., 

McDonald, S, W., & S, C., Tough 

Maternal perceptions of partner 

support during Breastfeeding 

International Breastfeeding 

Journal 

Kanada, 2013 

Som del av en större studie 

tillfrågades kvinnor att 

identifiera deras stöd vid amning 

och beskriva deras uppfattningar 

av deras partners stöd och 

attityder genom deras 

amningserfarenhet.  

Ansats: Kvantitativ 

Deltagare: bekvämlighetsurval 

post partum, 76 kvinnor 

Datainsamling: Fyllde i en 

enkät om förväntningar på deras 

partners stöd samt svarade på 

Breastfeeding Self-Efficacy Scale 

(BSES) som mäter självsäkerhet 

som mor och möjligheten att 

amma och Hill and Humenick 

Lactation Scale (HHLS) som 

mäter kvinnans förväntningar på 

mjölkproduktionen. 

Dataanalys: Beskrivande 

analys, chi-square test och 

Partners stöd var högst rankat som 

support. 38 Kvinnor uppfattade att 

deras partner var aktiv och 

stöttande, 55% upplevde att deras 

partner var uppmuntrande och 

23% sa att deras partner ansåg att 

bröstmjölk var den bästa maten. 

22% av kvinnorna indikerade att 

partnern kändes likgiltig eller 

negativ gällande amning, de 

upplevde bland annat att partner 

inte ens frågade om amningen och 

många uttryckte att partnern 

kände sig utanför. Kvinnor som 

fick aktivt stöd skattade signifikant 

högre i att ha god self- efficacy 
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oberoende prov t- test samt enkel 

och multipel regressionanalys.  

jämfört med dem som fick negativt 

stöd p= <0,05.  

Merritt, R., Vogel, M., Ladbury, 

P., & Johnson, S.   

A qualitative study to explore 

fathers´ attitudes towards 

breastfeeding in South West 

England.  

Cambridge university press.  

England, 2018 

Syftet var att ta reda på fäders 

uppfattning, attityder och 

beteenden kring amning och hur 

det i sin tur påverkar den 

ammande kvinnans beslut om att 

amma eller fortsätta amma.  

Ansats: Kvalitativ 

Deltagare: 18 pappor 

Datainsamling: 

Semistrukturerade intervjuer 

Dataanalys: Grounded Theory 

Resultatet visade att papporna inte 

hade någon kunskap kring amning 

innan deras barn var födda. Många 

blev förvånade över hur svårt och 

smärtsamt det kunde vara att 

amma för en del mammor.  

Den emotionella anknytningen 

mellan mor och barn betraktades 

som något vackert av de flesta 

papporna, dock var det en del 

pappor som erkände att de saknade 

att ha samma band till barnet.  

De flesta ansåg att det var 

mammans beslut att amma eller 

inte.  

Papporna upplevde att de inte 

kunde hantera vissa svåra 

situationer kring amningen 

eftersom de inte fått informationen 

om hur.  

Vid intervjuerna berättade pappor 

att de önskat få mer information 

om hur dom kunde stötta kvinnan, 

både gällande amningssituationen 
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men även hur de kunde vara ett 

emotionellt stöd.   

Mitchell-Box, K., & Braun. L, K.   

Father´s thoughts on 

breastfeeding and implicantions 

for a theory-based intervention.  

 

JOGNN Research. 

 Alaska, 2012  

Syftet var att se över manliga 

partners förväntningar gällande 

amning för att visa på 

positiviteten av interventioner för 

att öka stödet kring amning.  

Ansats: Kvalitativ 

Deltagare: 14 män 

Datainsamling: 

Semistrukturerade intervjuer 

Dataanalys: Grounded Theory 

Resultatet av studien visade att 

papporna uppskattade amningens 

hälsofördelar. De tyckte amningen 

var något naturligt och kände 

empati för sina partners som 

gjorde uppoffringar för att få en 

fungerande amning. Männen 

beskrev också att de inte kände sig 

involverade i beslut kring 

amningen och det ledde till att de 

förespråkade ersättning då de 

ansåg att det var ett bekvämare 

alternativ än amning. Papporna 

kände också ett utanförskap kring 

matningssituationen under tiden 

när barnet ammades. Vissa pappor 

var även obekväma när amningen 

skedde offentligt.  

Palmqvist, H., Zäther, J., & 

Larsson, M. 

Fathers’ and co-mothers’ voices 

about breastfeeding and equality 

– A Swedish perspective 

Beskriva partners kunskap och 

känslor gällande amning och hur 

de resonerar om jämställdhet och 

medverkan under 

laktationsperioden.  

Ansats: Kvalitativ ansats 

Deltagare: 7 manliga och 2 

kvinnliga partners, som var 

pappa eller med-mamma till ett 

barn som ej var äldre än ett år. 

Datainsamling: Semi-

strukturerade intervjuer som 

Många uttryckte sig positivt kring 

amning och såg många fördelar 

med amning inte bara att det var 

bra för barnet. Deltagarna 

berättade om att de blev 

känslomässigt påverkade av 

amningen och upplevde 



9 

 

Women and Birth 

Sverige, 2015 

spelades in och transkriberades 

Dataanalys: Kvalitativ 

beskrivande fenomenologi med 

teman 

exkludering i amningen. De 

upplevde ojämlikhet i relationen 

och kände press från samhället 

samt barnmorskan kring att barnet 

skulle bli ammat. Vissa av 

deltagarna accepterade att 

amningen inte var för dem så hade 

de lättare att hantera känslorna och 

finna sin roll i amningssituationen. 

Detta gällde även de medmammor 

som var med i studien.  

Rempel, L. A., & Rempel, J. K.  

The Breastfeeding Team: The 

Role of Involved Fathers in the 

Breastfeeding Family 

Journal of Human Lactation 

Kanada, 2011 

Fäder beskriver hur det är att 

vara pappa till en ammad baby 

och vilken roll de spelar i den 

ammande familjen.  

Ansats: Kvalitativ 

Deltagare: 21 par där kvinnan 

ammar 

Datainsamling: 

Semistrukturerade intervjuer 

(denna artikel baseras på 

fäderna)  

Dataanalys: Innehållsanalys 

Fäderna beskriver hur de kände sig 

nöjda med att deras barn blev 

ammat på grund av de fördelar 

som kommer med amningen. De 

fokuserade även på att beskriva sin 

roll i amningen och använde ofta 

ordet vi. Amningen sågs som ett 

teamjobb där en del beskrev sig 

som coacher till amningen. 

De viktigaste delarna i rollen var 

att sköta hushållssysslor samt 

stötta kvinnan. De beskrev olika 

sätt att stötta genom känslor och 

”instrumentellt”/ praktiskt stöd. 

Genom att försöka vara en del av 

amningssituationen så kände de att 



10 

 

de knöt an. Istället för att ge mat 

gjorde de andra saker.  

Rempel, L. A., Rempel, J. K., & 

Moore, K. C. J. 

Relationships between types of 

father breastfeeding support and 

breastfeeding outcomes 

Maternal & Child Nutrition 

Kanada, 2017 

 

Två studier i en som påvisar 

relationen mellan partners 

rapporterade amningsstöd och 

mammors förväntningar av 

mottaget stöd, amningsavsikter, 

tillfredsställelse och varaktighet.  

Ansats: Kvantitativ 

Deltagare:  

Studie 1: 64 män, 41 kvinnor, 

varav 34 par 

Studie 2: Mammor som deltagit 

i ”Breastfeeding Best Practice 

Guidelines implementation 

studien” efter födseln samt deras 

män. 80 kvinnor och 63 par 

deltog.  

Datainsamling: 

Studie 1: Mätning av partners 

påverkan i amningen på en skala 

som heter PBIS och användes 

online. Kvinnor fick skatta hur 

gärna de fortfarande hade velat 

amma vid olika månader. På 

samma skala fick män skatta hur 

länge de hade velat att kvinnan 

ammade till den tidpunkten. Män 

och kvinnor utvärderade 

amningsupplevelse med sex 

objekt från ”breastfeeding 

satisfaction scale” 

Studie 2: PBIS skalan användes 

men med andra subskalor. 

Studie 1 och 2: Mödrars 

uppfattning om sin partners 

lyhördhet och fäders egen 

uppfattning om lyhördhet kan 

förutsäga längre amning.  

Studie 2: Fäders support kan ha 

inverkan på amningens duration 

om de värdesätter amningen högt 

och är direkt delaktiga i amningen.  
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Telefonintervju med enkät. 

Dataanalys: 

Studie 1: Linjär 

regressionsanalys och multipel 

regressionsanalys 

Studie 2: Univariat  och 

multivariat Cox 

regressionsanalys 

Rominov, Giallob, Pilkingtona & 

Whelana 

Midwives’ perceptions and 

experiences of engaging fathers 

in perinatal services 

Women and birth 

Australien, 2017 

Syftet var att beskriva 

barnmorskors föreställningar och 

upplevelser av att engagera fäder 

i perinatal vård.  

 

Ansats: Kvantitativ och 

kvalitativ 

Deltagare: 106 barnmorskor 

Datainsamling: Webbenkät 

och de som ville fick ställa upp i 

telefonintervjuer 

Dataanalys: Enkäter: Statistisk 

analys med SPSS som gav 

beskrivande statistik.  

Intervjuer: Semantik-tematisk 

analys, transkribering skedde 

med programmet NVivo 10.  

Alla barnmorskor ansåg att det 

tillhör deras yrke att engagera 

fäder. Uppmärksammade inte 

partnerns känslor så mycket. De 

olika sätten att involvera var bland 

annat genom att rent socialt titta åt 

partnern vid samtal. Vara öppen 

till att partnern också får ta kontakt 

med barnmorskan vid frågor men 

även ställa frågor till partnern när 

dom är på sjukhuset. Informera 

och diskutera vikten av partnerns 

stöd med partnern själv.  

De flesta barnmorskor hade inte 

fått någon specifik utbildning i att 

involvera fäder. Men de ansåg att 

det var viktigt att få detta, vilket 

skulle underlättat inkluderingen. 

Barnmorskor såg flertalet 

”barriärer” till att involvera 
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partnern. De såg även faktorer hos 

partners som kan påverka hur de 

väljer att involvera dem.  

Tarrant, R.C., Younger, K.M., 

Scheridan-Pereira, M., White, 

M.J., & Kearney, J.M.  

The prevalence and determinants 

of breast-feeding initiation and 

duration in a sample of women in 

Ireland.  

Public Health Nutrition. 

Irland, 2009 

 

Syftet var att beskriva vilka 

faktorer som påverkar 

amningsstart. 

Ansats: Prospektiv 

tvärsnittsstudie 

Deltagare: 450 mödrar, varav 

401 hade irländskt ursprung. 

Datainsamling: 

Semistrukturerade frågeformulär 

Dataanalys: Ett 

statistikprogram för 

samhällsvetenskap användes för 

analyseringen av insamlat 

material. 

Resultatet visade att initieringen av 

amning i Irland ligger efter både de 

nationella och internationella 

målen gällande amning. En orsak 

var att mödrarna tyckte det var 

pinsamt att amma. Något som 

mödrarna tyckte var positivt och 

gjorde att de ville amma var stödet 

från deras partners.  

Tohotoa, J., Maycock, B., Hauck. 

L, Y., Howat, P., Burns, S., & 

Binns. W, C.   

Dads make a difference: an 

exploratory study of paternal 

support for breastfeeding in 

Perth, Western Australia.  

International Breastfeeding 

Journal.  

Syftet med studien var att 

identifiera vad både kvinnor och 

män anser ingår i det viktiga 

stödet från partnern vid amning.  

Ansats: Undersökande kvalitativ 

design 

Deltagare: 48 kvinnor och 28 

män 

Datainsamling: Fokusgrupper 

för kvinnorna och enkäter online 

med samma frågor till männen 

Dataanalys: Innehållsanalys 

Kvinnorna i studien hade konkreta 

förslag på vilket stöd de ansåg att 

partnern kunde ge. Det var till 

exempel att ta hand om 

hushållssysslor, laga mat, tvätta 

och städa. Andra förslag som 

kvinnorna hade var att partnern 

kunde bada barnet, hämta barnet 

nattetid vid amning och andra 

åtgärder som kunde hjälpa 

mamman att slappna av som till 

exempel massage. Kvinnorna ansåg 
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Australien, 2009 också att det var viktigt att 

partnern gav känslomässigt stöd 

och uppmuntrade kvinnan.  

Många av fäderna som deltog i 

studien ville gärna vara delaktiga i 

föräldraskapet men kände att de 

var oförberedda och saknade viktig 

information. De kände att deras 

kunskap var bristfällig och önskade 

samma information som kvinnorna 

fick. De upplevde att 

föräldrakurserna riktade 

informationen mot kvinnorna och 

kände sig därför utelämnade. 

Fäderna ansåg att det var viktigt att 

de kunde försvara de beslut som 

de, tillsammans med kvinnan, tog 

kring föräldraskap och amning. De 

upplevde att både familj och släkt 

men även sjukvårdpersonal ofta 

förespråkade 

modersmjölkersättning och då ville 

färderna kunna försvara sitt beslut.  

Thorstenssona, S., Andersson, A., 

Israelsson, S., Ekström, A., & 

Hertfelt Wahnd, E 

 

Belysa förstagångs mödrars 

upplevelse av professionellt stöd 

på BB som steg i valideringen av 

Ansats: Kvalitativ 

Deltagare: 9 mödrar med 

varierande typ av förlossning 

Datainsamling: Individuella 

intervjuer från öppna frågor samt 

Deltagarna uppger att de 

förväntade sig att få stöd från 

barnmorskor och ville ta del av 

deras kunskap. Dock upplevde de 

att de ej var så närvarande på BB 
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To build a bridge between two 

worlds: Mothers’ experiences of 

professional support at the 

maternity ward 

 

HEALTH CARE FOR WOMEN 

INTERNATIONAL 

Sverige, 2016 

Mother-Perceived-Professional-

Support (MoPPS) skalan.  

MoPPS skalan.  

Dataanalys: Innehållsanalys 

som på förlossningen kände sig 

ensamma. Partners som kvinnorna 

själva värderade högt som bästa 

stödet upplevde de blev negativt 

behandlade och att de inte sågs 

som en del av hela upplevelsen på 

BB. Partners blev exkluderade av 

barnmorskor från när barnet skulle 

äta.  
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