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SAMMANFATTNING;  

Syftet med denna studie var att undersöka och beskriva hur amning framställs i några 

tidskrifter som riktar sig till föräldrar. Tre tidskrifter som gavs ut under 2011 utgjorde 

underlaget för analysen. Metoden som användes var deduktiv manifest innehållsanalys. 210 

utsagor från tidskrifterna analyserades. Utifrån befintlig kunskap i tidigare forskning 

skapades en kategoriseringsmatris som användes deduktivt för att placera in de 

olika utsagorna från tidskrifterna. Resultatet är kvantitativt fördelat utifrån hur tidskrifterna 

belyser amningens betydelse för barnet, för mamman och för pappan. Resultatet visar att 

fokus i tidskrifterna är betydelse av amning för mamman. Amningens fördelar för barnets 

närhet finns inte beskrivet i tidskrifterna, enbart för dess näringsbehov. Det som främjar 

amning för mamman beskrivs i samma utsträckning som hennes svårigheter med att amma. 

Omgivningens har betydelse för hennes amning. Kvinnans kroppsliga förändringar vid 

amning är beskrivna både i positiv och i negativ bemärkelse. Amningsstöd i tidskrifterna ges 

stort utrymme med råd från professionella och andra experter liksom från andra föräldrar. 

Råden från de professionella i tidskrifterna följer riktlinjer inom barnhälsovården. De andra 

experternas råd grundar sig ofta på enskilda personers egna erfarenheter vilka förespråkar 

bröstmjölksersättning. Pappans roll vid amning beskrivs sparsamt i tidskrifterna. 

Nyckelord: Amning, attachment, bonding, bröstmjölkersättning, massmedia, tidskrifter. 

 

  



ABSTRACT;  

The aim of this study was to investigate and describe how breastfeeding is portrayed in some 

magazines written for parents. Three magazines published in 2011 was the base for the 

analysis. The used method was deductive manifest content analysis. 210 statements from the 

magazines were analyzed. From knowledge in earlier research a matrix was created where the 

statements from the magazines were placed into. The result is quantitatively measured 

depending on how they describe the benefits for the child, the mother and the father. The 

result demonstrates that the focus in the magazines is on the mother. The benefits of the 

child’s attachment when breastfeeding are not described in the magazines. The benefits of 

breastfeeding for the mother are described in the same extent as the difficulties. The 

surroundings influence of the mother and her breastfeeding is significant. The changes in the 

woman’s body, when breastfeeding, are described both in a positive way as well as in a 

negative way. The support of breastfeeding has a large place with advises from professionals 

and other experts, like other parents. The professional’s advises in the magazines follow the 

guidelines in the professional children’s health care. The others expert’s advises are based on 

their own experience and promote bottle feeding. The support of breastfeeding from 

professionals in health care is also described in the magazines. The father’s roll when the 

mother is breastfeeding is limited described in the magazines. 

Keywords: Attachment, bonding, breastfeeding, infant formula, magazines, media. 

 

 



INNEHÅLL 

1 INTRODUKTION .............................................................................................................1 

2 BAKGRUND ....................................................................................................................1 

2.1 Amningsförekomst .................................................................................................. 1 

2.2 Amningens betydelse för barnet ............................................................................ 3 

2.2.1 Attachment- Barnet vill knyta an ....................................................................... 3 

2.2.2 Barnet får i sig näring ....................................................................................... 3 

2.3 Betydelsen av uppfödning med bröstmjölkersättning för barnet ........................ 4 

2.3.1 Attachment barnet vill knyta an ........................................................................ 4 

2.3.2 Barnet får i sig näring ....................................................................................... 4 

2.4 Amningens betydelse för mamman ....................................................................... 5 

2.4.1 Bonding- Mamma vill ta till sig barnet ............................................................... 5 

2.4.2 För välbefinnandet ........................................................................................... 5 

2.4.3 För kroppen ..................................................................................................... 6 

2.5 Betydelsen av uppfödning med bröstmjölkersättning för mamman ................... 6 

2.5.1 Bonding- Mamma tar till sig barnet ................................................................... 6 

2.5.2 För välbefinnande ............................................................................................ 7 

2.5.3 För kroppen ..................................................................................................... 7 

2.6 Amningens betydelse för pappan .......................................................................... 7 

2.6.1 Bonding- Pappa vill ta till sig barnet ................................................................. 7 

2.6.2 Vara ett stöd för mamman ................................................................................ 8 

2.6.3 Konkurrens om barnet ...................................................................................... 8 

2.7 Betydelsen av uppfödning med bröstmjölkersättning för pappan ...................... 8 

2.7.1 Jämställd delaktighet........................................................................................ 8 

2.8 Stöd .......................................................................................................................... 9 

2.8.1 Från professionella .......................................................................................... 9 

2.8.2 Från andra experter ........................................................................................10 

2.8.3 Praktiska hjälpmedel .......................................................................................11 

2.9 Stöd via massmedia ...............................................................................................11 

3 PROBLEMFORMULERING ........................................................................................... 13 



4 SYFTE ........................................................................................................................... 13 

5 METOD .......................................................................................................................... 14 

5.1 Studiedesign ...........................................................................................................14 

5.2 Material och urval ...................................................................................................14 

5.3 Analysförfarande ....................................................................................................15 

6 ETISKA ÖVERVÄGANDEN .......................................................................................... 18 

7 RESULTAT .................................................................................................................... 18 

7.1 Betydelse för barnet ...............................................................................................19 

7.1.1 Närhet .............................................................................................................20 

7.1.2 Näring .............................................................................................................20 

7.2 Betydelse för mamma ............................................................................................21 

7.2.1 Närhet .............................................................................................................21 

7.2.2 Välbefinnande .................................................................................................21 

7.2.3 Kroppen ..........................................................................................................23 

7.3 Betydelse för Pappa ...............................................................................................24 

7.3.1 Närhet .............................................................................................................24 

7.3.2 Stöd för mamman ...........................................................................................24 

7.3.3 Konkurrens om barnet .....................................................................................24 

7.3.4 Jämställd med mamman .................................................................................25 

7.4 Betydelse av stöd ...................................................................................................25 

7.4.1 Från professionella .........................................................................................25 

7.4.2 Från andra experter ........................................................................................26 

7.4.3 Praktiska hjälpmedel .......................................................................................27 

8 DISKUSSION................................................................................................................. 27 

8.1 Metod diskussion ...................................................................................................27 

8.2 Resultat diskussion ................................................................................................29 

8.2.1 Betydelse för barnet ........................................................................................29 

8.2.2 Betydelse för mamma .....................................................................................31 

8.2.3 Betydelsen för pappa ......................................................................................32 

8.2.4 Betydelsen av stöd ..........................................................................................34 



8.2.5 Massmedia påverkan ......................................................................................36 

9 SLUTSATS .................................................................................................................... 37 

10 FÖRSLAG PÅ VIDARE FORSKNING ........................................................................... 37 

REFERENSLISTA ............................................................................................................... 38 

 

 

 

 

 



 1  

1 INTRODUKTION 

Amning är ett naturligt sätt för barnet att få i sig näring. Genom den nära kroppskontakt som 

uppstår under amning stärks tryggheten hos barnet. Som distriktssköterska på 

barnavårdcentral (BVC) är det en viktig uppgift att vara ett stöd för föräldrar vid amning, 

framför allt för mamman. Enligt World Health Organization (WHO) är rekommendationerna 

att barn ska helammas, d.v.s. enbart få bröstmjölk samt vitaminer och läkemedel fram till sex 

månaders ålder och därefter delammas till ca två års ålder. Sverige har legat i framkant vad 

gäller amning. Nu visas en nedåtgående trend. För många mammor tar det lång tid att få en 

väl fungerande amning. De behöver stöd från BVC sköterskan. 

Många föräldrar söker även råd och stöd i media, t. ex tidsskrifter för föräldrar. Tidskrifter är 

lättillgängliga och föräldrar kan se dem som ett stöd i sin föräldraroll. Tidskrifter finns ofta i 

väntrum hos både barnmorska och barnhälsovård. Redan i väntrummet hos barnmorskan 

kan blivande föräldrar bilda sig föreställning om amning, både positiva och negativa. I 

arbetet som BVC sköterska är det viktigt att veta vad föräldrar läser om amning, samt vilka 

råd som ges. Vårt intresse är att undersöka och beskriva hur amning framställs i tidsskrifter 

som riktar sig till föräldrar. 

2 BAKGRUND 

I bakgrunden beskrivs amningsförekomsten i Sverige. Befintlig kunskap och tidigare 

forskning om amningens betydelse för barnet, mamman och pappan men även 

bröstmjölkersättning beskrivs. Betydelse av stöd för nyblivna mammor, både vad det gäller 

amning och bröstmjölkersättning, samt stöd via massmedia beskrivs i bakgrunden. 

2.1 Amningsförekomst 

Sedan mitten av 1930-talet sker de flesta förlossningarna på sjukhus i Sverige. I samband 

med förlossningarnas flytt in till sjukhusen sjönk amningsfrekvensen (Socialstyrelsen, 2012). 

Rutinerna på BB ansågs vara orsak till detta. Amningsstöd som gavs till mammorna var 
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otillräckligt. Råden till de nyblivna mammorna var att inte amma mer än var fjärde timme. 

Det ansågs bra för barnet att vila magen (Zwedberg, 2010). 

Under samma tidsepok (1930-talet) började produkter från barnmatsföretag och 

nappflaskföretag att marknadsföras. Detta ansågs också bidra till att amningsfrekvensen 

sjönk. Läkarna räknade ut hur mycket ett barn skulle äta vid varje mål. Efter att barnet hade 

ammats vägdes det och matades därefter med den mängd mjölkersättning som behövdes för 

att komma upp i ett fullt mål. Tilläggsmatningen gjorde att många kvinnor fick problem med 

amningen. En förändring i synen på spädbarn formades, de sov mycket och åt sällan. 

Diagnosen ”för lite mjölk” blev vanlig under 1960-1970 talet. Innan dess var diagnosen 

ovanlig. Amningsfrekvensen var som lägst i början av 1970-talet, då endast 35 procent av 

barnen ammades. Vid två och vid sex månaders ålder var det enbart sju procent som 

ammades (Socialstyrelsen, 2012). 

Den så kallade ”gröna vågen” när fler människor blev miljömedvetna och ville äta mer 

naturligt och leva sunt, infann sig i början av 1970-talet. Fler nyblivna mammor ville amma, 

men amningen fick rykte om sig att vara svår. Många misslyckades på grund av att råden 

kring amning inte stämde överrens med hur amning stimulerades (Zwedberg, 2010). 

I slutet av 1970 talet förändrades samhället till en mer positiv attityd till amning. 

Amningsfrekvensen ökade igen (Socialstyrelsen, 2012). Mellan 1975 och fram till 1985 finns 

ingen rapportering av amningsfrekvensen. Från mitten av 1980- talet finns statistik som 

visar på att cirka 70 procent av barnen helammades vid två månaders ålder. Som högst var 

amningen i Sverige 1996, då 81 procent av barnen ammades vid två månaders ålder. Detta 

infaller i samband med att UNICEF har tagit initiativet till de amningsstödjande åtgärderna 

och amningsvänliga sjukhus. Amningsfrekvensen höll en jämn nivå fram till början av 2000 

talet, men har sedan börjat sjunka (Socialstyrelsen, 2012).  Zwedberg (2010) menar att det 

åter finns intressen som förespråkar liknande råd som gavs under 1930-talet. Hon menar att 

för en enskild mamma är det svårt att stå emot omgivningens åsikter. 

Enligt socialstyrelsen (2012) har dock Sverige fortfarande i en internationell jämförelse hög 

amningsfrekvens. Socialstyrelsens (2012) definition av enbart ammande barn, avser de barn 

som får bröstmjölk samt vitaminer eller läkemedel. Delvis ammande barn, avser de barn som 

förutom bröstmjölk även fått bröstmjölkersättning, välling eller annan kost. Ej ammande 

barn, är de barn som inte någon gång fått bröstmjölk. Andelen barn som ammades enbart 

eller delvis vid en veckas ålder 2010 var 97 %. Av dessa var det 83 % som enbart ammades. 

Vid två månaders ålder var andelen barn som enbart ammades 67.1 % och andelen 

delvisammande barn 19,8 %. 



 3  

Definitionen av enbart ammande ändrades i Sverige 2004. Då beslutades att barn som får 

smakportioner skulle räknas som delvis ammande. Till följd av detta skedde i befintlig 

statistik en minskning av de barn som helt ammades vid fyra och sex månaders ålder, med 

motsvarande ökning av barn som blev delvis ammade. Efter detta har amningen under de 

senaste åren totalt sett minskat. Under 2004 var det 77,3 % som ammades helt vid två 

månaders ålder. Fram till 2010 har en minskning på 10,2 % skett vad gäller helamning vid 

två månaders ålder. 

2.2 Amningens betydelse för barnet 

2.2.1 Attachment- Barnet vill knyta an 

Vid amning knyter barnet starka band till modern. När ett barn knyter an till föräldern kallas 

det för attachment, vilket betyder att barnet knyter an till föräldrarna som i sin tur tar till sig 

barnet (Karlsson 2008; Zwedberg, 2010). 

Zwedberg (2010) visar i sin forskning att barn som ammades blev mer pussade och smekta 

under amningsstunden, till skillnad mot de barn som blev flaskmatade. Hon menar att en 

mamma som är lyhörd blir mer känslig för sitt barns behov och lär sig fortare sitt barns rytm 

och att kommunicera med barnet och att kunna anpassa sig efter barnets behov. Ett barn 

som har en lyhörd mamma har senare i livet lättare att interagera med andra personer i sin 

omgivning. Amning är bäst för barnet då bröstmjölken är speciellt anpassad för just det 

specifika barnet. Att välja bort amningen kan bli till en nackdel för barnet. Craig och Dietsch 

(2009) menar att mammorna i deras studie var väldigt fokuserade på att göra det rätta för 

barnet. Vilket stämmer in med Zwedbergs (2010) studie att de mammor som väljer att 

fortsätta amma anser att relationen med barnet är viktigare. Dessa kvinnor har även lättare 

att anpassa sig för någon annan person i sin närhet. 

2.2.2 Barnet får i sig näring 

Amning är barnets bästa mat och det naturligaste och enklaste sättet att ge barnet mat. Enligt 

Persson och Ås (2010) har bröstmjölken och amningssituationen en hälsofrämjande effekt på 

barnet. Bröstmjölken är en perfekt kombination av fett, kolhydrater, protein, mineraler och 

vitaminer, undantaget är D-vitamin som måste ges vid sidan av bröstmjölken. Amning 

minskar risken för övervikt och fetma men även risken för plötslig spädbarnsdöd. Bröstmjölk 

har även en viss skyddande effekt mot vissa infektionssjukdomar så som öroninflammation, 

luftvägsinfektion och urinvägsinfektion. Eftersom bröstmjölken har många bra egenskaper är 
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det önskvärt att de flesta barn får bröstmjölk under sina första sex månader. 

Livsmedelsverket (2012), följer WHO:s riktlinjer och anser att bröstmjölk är det bästa som 

kan erbjudas till ett spädbarn under de första sex månaderna. WHO:s (2011) målsättning är 

att barn ska delammas upp till två års ålder. Riktlinjerna från livsmedelsverket (2012) som 

råder idag, är att barn ska ammas eller ges ersättning fullt i sex månader och det enda 

tillskott som behövs är D-vitamin. Tidigast vid fyra månaders ålder kan pyttesmå 

smakportioner, ungefär som ett kryddmått ges till barnet om det visar nyfikenhet att smaka 

annan mat. Detta ska inte konkurrera med amningen eller bröstmjölksersättningen som den 

huvudsakliga näringskällan. Från cirka sex månaders ålder bör amningen kompletteras med 

annan mat av näringsmässiga skäl. 

Brown, Reynor och Lee (2009) menar att en del mammor väljer att ge både bröstmjölk och 

bröstmjölkersättning, då mammorna anser att barnet inte är tillräckligt nöjd med att endast 

amma. Mammorna vill veta hur mycket barnet får i sig. De väljer även att komplettera med 

bröstmjölkersättning för att de känner sig trötta och slitna. Jankov Picha (2012) anser att det 

går utmärkt att kombinera både bröst och flaska för de barn eller föräldrar som så önskar. 

Bästa är dock om amningen är väletablerad. Då är det lättare för barnet eftersom det skiljer 

sig i sugteknik. Numera finns nappar som påminner om bröstet vilket gör det lättare att 

kombinera bröst och flaskmatning. 

2.3 Betydelsen av uppfödning med bröstmjölkersättning för barnet 

2.3.1 Attachment barnet vill knyta an 

Enligt studier som Jankov Picha (2012) refererar till finns det ingen skillnad i anknytning 

mellan mor och barn om barnet är ammat eller om barnet har fått flaskan. När barnet ska äta 

kan det ligga hud mot hud, barnet kan även bäras runt i till exempel bärsjal för att få närhet. 

Det beskrivs även att det är lättare att få ögonkontakt med ett barn som flaskmatas 

tillskillnad mot ett barn som ammas. Weimers (2008) anser att hudkontakt blir mer viktigt 

för barnet när barnet inte ammas. 

2.3.2 Barnet får i sig näring 

På ersättningspaket för flaskmatning står det att bröstmjölkersättning får ges endast om 

kontakt har tagits med BVC. Vårdpersonal har skyldighet att informera föräldrar om 

bröstmjölksersättning om behovet skulle uppstå (Jankov Picha, 2012). Näringsinnehåll i 

bröstmjölkersättningar är likvärdigt med bröstmjölk. Bröstmjölkersättningen är baserad på 
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antingen komjölk eller sojaproteinisolat eller en kombination av dessa två (Livsmedelsverket, 

2012). 

I Sverige är de flesta bröstmjölkersättningar baserade på komjölk. Komjölken anpassas efter 

små barn och deras magar då vanlig komjölk innehåller tre gånger så mycket salt och protein 

som bröstmjölk. Vitaminer, mineraler och andra ämnen såsom omega 3 fett, tillsätts för att 

barnet ska utvecklas rätt. Om barnet är känsligt mot laktos, finns mjölkfri ersättning att köpa 

på apoteket. Det två bröstmjölkersättningarna som de flesta barn får är Babysemp och NAN. 

De finns i alla mataffärer. Dessa produkter fungerar för de flesta barn. Om barnet skulle 

behöva special kost finns det på apotek eller i större mataffärer (Jankov Picha, 2012). 

2.4 Amningens betydelse för mamman 

2.4.1 Bonding- Mamma vill ta till sig barnet 

Det är först när amningen är väl etablerad i ett samspel mellan mamma och barn som 

mamman kan uppleva bonding och hon känner sig som en mamma och tar till sig sitt barn. 

Bonding beskrivs av Zwedberg (2010) som en känslomässig kontakt som mammor ägnar sig 

åt med sitt nyfödda barn. 

2.4.2 För välbefinnandet 

Att bli förälder betyder att personen går igenom en förändringsprocess. För modern är 

förändringen störst. Modern ska bära sitt barn och sedan producera egen mjölk till barnet. 

Amning beskrivs av mammor som ett sätt att komma in i modersrollen. Zwedberg (2010) har 

i sin studie sett hur en del av samhället ser på den ammande mamman som mer kvinnlig när 

hon kan ge mat till sitt barn. Brown, Raynor och Lees (2011) beskriver hur personal, anhöriga 

och vänner ofta var intresserade av varför mammor hade valt att amma sina barn och om 

amningen hade lyckats. Zwedberg (2010) menar att kvinnorna i hennes studie önskade 

uppfylla den ultimata modersrollen för att vara en ”urkvinna”. Zwedberg (2010) menar att 

mammans upplevelse av amning handlar om att hitta en medelväg mellan drömbilden av att 

amma med en realistisk verklighet av amning. Återkommande i ovanstående studier är att 

mammor själva anser att de ska amma för att vara en riktig mamma. Kvinnorna i studierna 

menar att en god mor vårdar och ammar sitt barn med stor omsorg. När amning trots allt 

fungerar beskrivs amningsstunden som ett mysigt tillfälle som både mamma och barn längtar 

efter (Zwedberg, 2010). 
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De mödrar som har problem med amning berättar inte gärna om sina problem för andra 

mödrar. Det är fortfarande näst intill tabubelagt att inte kunna ge sitt barn egen mjölk, vilket 

kan leda till oro och ängslan om hur hon uppfattas som mamma. Zwedberg (2010) Redshaw 

och Hendersson (2012) menar att många mammor har en bild av hur amningen ska vara 

redan under graviditeten. Mammorna målar upp en bild av en problemfri, mysig stund 

tillsammans med sitt barn. Medan verkligheten kan vara den motsatta. Mammorna känner 

ett misslyckande att amningen inte är problemfri trots att mammorna tillslut kan amma sina 

barn. Mammorna i Redshaw och Henderson (2012) studie beskriver att de måste klara 

amningsprovet för att bli godkända som mammor. Även Zwedberg (2010) beskriver hur 

mammorna i studien berättar om besvikelse och misslyckande av att inte duga som mamma. 

Mammorna berättar att de läser och ser i media, TV, bloggar, föräldratidningar om mammor 

som ammar sina runda nöjda bebisar, men att verkligheten inte alltid upplevs lika enkel. 

2.4.3 För kroppen 

Det finns flera fördelar för en kvinnas kropp att amma sitt barn. Efter förlossningen drar sig 

livmodern snabbare samman och återgår till normal storlek. En del kvinnor upplever en 

snabbare viktminskning vid amning. Amning minskar risken för vissa sjukdomar som 

osteoporos, bröstcancer och livmodercancer (Rikshandboken, 2012). Amning kan även 

fungera som preventivmetod, om kvinnan helammar, inte har fått tillbaka sin menstruation 

och barnet är under sex månader är risken för en ny graviditet liten. Kvinnorna avråds 

använda preventivmedel eftersom östrogen minskar bröstmjölkproduktionen. När barnet är 

cirka två månader kan mamman använda sig av lågdoserande metoder som minipiller, p-

stavar eller hormonspiral. (Folkhälsoinstitutet, 2003). 

2.5 Betydelsen av uppfödning med bröstmjölkersättning för mamman 

2.5.1 Bonding- Mamma tar till sig barnet 

När barnet tillmatas med bröstmjölkersättning menar Zwedberg (2010) att det är svårare att 

ta till sig barnet än om barnet skulle ammats. Jankov Picha (2012) menar däremot att det 

inte finns skillnader i bonding mellan mamma och barn vid flaskmatning. Både Zwedberg 

(2010) samt Jankov Picha (2012) anser dock att mamman ska försöka göra matstunden så lik 

om barnet ammats. Barnet ska ligga hud mot hud för att känna trygghet och värme. 



 7  

2.5.2 För välbefinnande 

En del mammor väljer redan innan förlossning att de inte vill amma. Andra mammor 

upplever att barnet inte är tillräckligt nöjd med endast bröstmjölk och behöver ge ersättning 

för att barnet ska må bra. Ytterligare några mammor väljer att pumpa ur bröstmjölk och att 

ge mjölken i flaska. Enligt Jankov Picha (2012) väljer fler föräldrapar att dela på matstunden 

för att pappan ska känna en delaktighet. Enligt Weimers (2008) är det viktigt att ta reda på 

varför mamman väljer att inte amma sitt barn. Personal på barnavårdcentraler får inte pressa 

mamman, det är hennes val och hon behöver lika mycket stöd i sitt beslut att inte amma. 

2.5.3 För kroppen 

Återkommande hos Jankov Picha (2012) är att kvinnorna beskriver att de fråntas rätten till 

sin egen kropp redan under graviditeten. Många vill klappa på magen, samt berätta sin 

förlossningshistoria. Kvinnorna vill ha rätt att själva välja hur de vill göra med sitt barn utan 

påtryckningar från anhöriga och vårdpersonal. Kvinnorna beskriver att samhället vill öka 

amningsstatistiken vilket leder till att det upplevs som en amningspropaganda och att 

kvinnorna fråntas valmöjligheten till att flaskmata sitt barn, de får heller ingen information 

om flaskmatning. 

2.6 Amningens betydelse för pappan 

2.6.1 Bonding- Pappa vill ta till sig barnet 

Enligt Karlsson (2008) sker bonding inte enbart mellan mamma och barn utan lika mycket 

mellan pappa och barn. Det har inte någon betydelse om vi är män eller kvinnor utan vi har 

samma känslor för vårt barn. Som mamma eller pappa är föräldrarna lyhörda för sitt barn att 

det ska må bra. Det är förälderns uppgift. Även Goodman (2004) menar att det är en 

livsförändring att bli pappa. Den känslan av förändring tillhör inte endast mamman. 

De pappor som känner utanförskap försöker hitta andra former av aktiviteter med barnet 

som inte innefattar matning. Till exempel beskriver både Goodman (2004) och Jordan och 

Wall (1993) att papporna ansvarar för badning av barnet. Det blir en stund för pappan att ta 

till sig barnet och för barnet att knyta an till pappan. Berg och Lundgren (2010) har en 

avvikande inställning, de menar att som pappa är han förälder nummer två och kan inte 

konkurrera med mamman. Det tar längre tid för pappan att ta till sig barnet menar de (Berg 

& Lundgren, 2010). 
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2.6.2 Vara ett stöd för mamman 

Ett nyfött barns pappa har en viktig roll som stöd vid amningen (Goodman, 2004). Han ska 

vara ett stöd för mamman så hon kan amma i lugn och ro. Om pappan får råd och stöd i sin 

roll som nybliven pappa kan han uppmuntra och stödja mamman till en varaktig amning 

(Jordan & Wall 1993). De menar även att när pappan har egentid med barnet får mamman 

en chans att återhämta sig och få egentid med sig själv, så att mamman inte enbart känner sig 

som en mjölkcentral. Även Berg och Lundgren (2010) menar att pappan ska vara ett stöd för 

mamman, de går även lite längre och beskriver pappan som en assistent och inhoppare som 

ska prioritera mamman och barnet före sina egna behov. 

Det är viktigt att pappan är medveten om amningens fördelar, även pappan ska undervisas i 

amningens betydelse anser både Jordan och Wall (1993) och Stremler och Lovera (2004). 

2.6.3 Konkurrens om barnet 

Pappans roll glöms ofta bort då fokus i vården på ett nyfött barn är på mamman och barnet. 

Detta leder till att pappan blir utanför och får arbeta hårt för att komma in i gemenskapen 

som mor och barn skapar. Vid amning upplever en del pappor utanförskap, de fick inte 

samma anknytning till barnet som mamman hade. Forskning visar att papporna inte var 

beredda på att de kunde känna en avundsjuka mot både mor och barn och att det påverkade 

relationen med mamman. Avundsjuka, frustration och utanförskap beskrivs både av 

Goodman (2004), Zwedberg (2010), Stremler och Lovera (2004) samt Jordan och Wall 

(1993). Det handlar om en frustration att inte kunna vara likvärdig som förälder då pappan 

inte kan ge barnet mat (Goodman, 2004). 

2.7 Betydelsen av uppfödning med bröstmjölkersättning för pappan 

2.7.1 Jämställd delaktighet 

Goodman (2004) har i sin studie sett att papporna känner sig jämställda när barnet har blivit 

lite större eller när barnet får bröstmjölkersättning. Papporna har under en tid tänkt att det 

är endast en kort period som barnet är i mer behov av mamman. Mammorna kan hjälpa till 

att få pappan mer jämställd när det gäller matning av barnet. Hon kan pumpa ur bröstmjölk 

så pappan kan ge barnet flaskan vid behov. Enligt Jankov Pischa (2012) upplever papporna 

att de knyter an till sina barn när de kan sitta med bar överkropp och mata sitt barn. 

Papporna anser att det är värdefullt att vara delaktiga i matningen. 
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Goodman (2004) beskriver att papporna upplever det svårt att känna en delaktighet när 

barnet ammas, men att de känner sig mer delaktiga om barnet tar emot flaskan med 

bröstmjölk eller bröstmjölkersättning. Det är viktigt för papporna att känna att även de kan 

ge barnet mat. Berg och Lundgren (2010) beskriver att pappan känner ett större engagemang 

om han tillåts hjälpa till med barnet samt att pappan lättare lär sig tolka barnets signaler om 

pappan och barnet får skapa sina egna rutiner i deras egentid. 

2.8 Stöd 

2.8.1 Från professionella 

Enligt SOSFS 2008:33 ska all information som lämnas om amning och uppfödning av 

bröstmjölkersättning från personal inom hälso-och sjukvården vara objektiv och entydig. 

Informationen ska vara anpassad till den enskilda modern och hennes barns behov. 

Folkhälsoinstitutet (2001) framhåller även vikten av ett samarbete mellan mödrahälsovården 

som har den första delen av information till föräldrarna, BB som hjälper till med amningen 

efter förlossningen och BVC som tar över stödet till föräldrarna efter hemkomsten från BB. 

BVC sköterskan roll vid amning är enligt rikshandboken (2012) att främja amning. Mammor 

som kan och vill amma ska uppmuntras till detta. De mammor som vill men inte kan amma 

ska få individuella råd och stöd utifrån mammans villkor. Mammor som inte vill eller kan 

amma ska få stöd och sakkunnig rådgivning om bröstmjölksersättning.  

Mödrar i olika studier beskriver att de får motsägelsefulla råd av vårdpersonalen, vilket enligt 

Zwedberg (2010) kan tyda på dålig kommunikation och att det saknas en gemensam 

vårdfilosofi. En god relation och professionell vårdpersonal är förutsättningar för att skapa 

ett bra amningsstöd. En sympatisk, lugn, förstående och icke dömande person med stor 

ämneskunskap är egenskaper mammor uppskattar av en stödjande person inom vården 

(Larsen, Hall & Aagaard 2008; Fägerskiöld, Timpka & Ek 2003; Jansson, Sivberg, Larsson & 

Udén 2002; Zwedberg 2010). Arbetssättet bland all vårdpersonal i samband med amning och 

anknytning bör vara att hjälpa mamma och barn till att ”knyta band” och inte till att bara 

avhjälpa problem (Zwedberg, 2010). 

Larsen, Hall och Aagaard, (2008) menar att förtroendet kan ökas genom att bekräfta att det 

inte är ovanligt med amningsproblem och att det inte är något fel på dig bara för att du tycker 

att det är svårt att amma. Brown, Raynor och Lee (2009) men även Dearden, Altaye, de 

Maza, de Oliva, Stone-Jimenez (2002) visar på att en amningsvänlig miljö och stöd och hjälp 

från vården gjorde att fler ammade och ammade längre. 
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Mammorna beskriver sig själva som följare enligt Zwedberg (2010). Det innebär att de har ett 

stort förtroende till BVC samt mödravårdpersonal och hur de anser att de ska ge sitt barn 

näring. De kvinnor som har en problemfri amning från början märker inte av detta på samma 

sätt som de kvinnor som har problem med amningen och som vänder sig till dessa instanser 

för hjälp och stöd. Att mammorna upplever sig som ”följare” beskrivs även i Redshaw och 

Henderson (2012) artikel. Mammorna är osäkra på sin roll som mödrar och de tar emot stöd 

från personal som ger sin personliga syn på amning, vilket leder till stor förvirring hos 

mammorna. 

2.8.2 Från andra experter 

Vi har valt att kalla andra föräldrar, anhöriga och övriga samhällsmedborgare för övriga 

experter. De är personer med egen erfarenhet om amning men som inte är utbildade eller 

arbetar med amning. 

I Sverige börjar de flesta mammor amma i samband med förlossningen. Hur lyckad 

amningen kommer att bli avgörs av tilltron till den egna förmågan, kunskap, uppmuntran 

och stöd från omgivningen (Folkhälsoinstitutet 2001; Larsen, Hall & Aagaard 2008). 

Tidigare har ammande mammor lärt sig amning av varandra och av tidigare generationer 

(Zwedberg, 2010). Mycket av kunskapen kring amning försvann vid inflyttningen till 

städerna då kontakter ofta upphörde och när uppfödningen med bröstmjölkersättning 

startade. Larsen, Hall och Aagaard (2008) menar att amning måste ses som en kompetens 

som ska uppnås och inte en naturlig egenskap, för att inte mammornas förväntningar av 

amningen ska slås i spillror. 

Mammorna anser att det svårt att ta emot råd från personal, anhöriga och vänner (Zwedberg, 

2010). Även Craig och Dietsch (2009) beskriver att mammor tar råd och hjälp vid amning av 

sina anhöriga och vänner, men att råden kan bli ”för många”. 

Dahl(2004) menar att den tidiga hemgången idag från BB idag bygger på att mamman har 

ett socialt nätverk som kan stödja henne. Här kommer de andra experterna in, både föräldrar 

och vänner med egna barn har erfarenheter och åsikter om hur amningen ska vara, vilket 

påverkar mamman. Dahl påpekar att väninnornas erfarenheter av amning är en viktig 

informationskälla och mamman ofta jämför sina egna erfarenheter av amning med 

väninnornas. Ofta är det ändå så att kvinnor håller upp en fasad av att amningen går bra och 

det finns ett motstånd att prata om problem med den egna amningen. 

En organisation som arbetar med amningsstöd är Amningshjälpen (2012). Det är en ideell 

förening som funnits sedan 1973 och som via ”hjälpmammor” ger råd och stöd om amning 
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per telefon och på mail.” Hjälpmammorna” arbetar ideellt och är vanliga mammor med 

erfarenhet och stort intresse för amnings frågor. 

2.8.3 Praktiska hjälpmedel 

Det finns ett stort utbud av praktiska hjälpmedel för att underlätta amningen. (Svensson & 

Nordgren 2002). De har tagit upp de vanligaste amningshjälpmedlen, en uppsamlingskopp 

som läggs i behån, vilket samlar upp den bröstmjölk som drivs ut utan att barnet ammas. 

Den mjölken går bra att frysa in och använda vid senare tillfälle.  För att stimulera 

mjölkproduktionen finns det bröstpumpar. Enligt Svensson och Nordgren (2002) är 

vårtluftare bra att använda sig av när mamman har såriga bröstvårtor, de hjälper bröstvårtan 

att läka fortare då den inte behöver ha kontakt med fuktiga amningsinlägg. Amningsnappen 

är ett hjälpmedel som är omdiskuterat enligt Svensson och Nordgren (2002). 

Amningsnappen används då barnet av någon anledning har svårt att ta rätt tag om bröstet 

eller om mamman har ont i bröstvårtan. Det som diskuteras är om amningsnappen kan 

försämra tillgången på bröstmjölk då det är svårt för barnet att stimulera produktionen på 

rätt sätt. Enligt Folkhälsoinstitutet (2003) ska amningsnapp användas så lite som möjligt och 

endast ses som ett tillfälligt hjälpmedel.  Enligt Svensson och Nordgren (2002) är det upp till 

varje mamma att avgöra själv om amningsnappen hjälper henne och barnet till en bättre 

amning eller inte. Det finns även speciella bröstvärmare som håller brösten varma och 

hindrar mjölkstockning. Enligt Svensson och Nordgren (2002) går det lika bra att använda 

en sjal eller kofta till att värma brösten. Amningskupor eller amningsinlägg använder sig 

mammorna av när brösten läcker för att skydda sina kläder från bröstmjölksfläckar. Det 

finns även olika kuddar som barnet kan ligga på under amningen för att mamma och barn 

ska få en bekväm ställning. Speciellt anpassade underkläder och kläder för att mamman ska 

kunna amma diskret. (Svensson och Nordgren 2002). 

2.9 Stöd via massmedia 

Begreppet massmedia kommer från engelskans, mass medium, där mass står för folkmassa 

och medium för förmedlingslänk eller uttrycksmedel (Nationalencyklopedin, 2012). 

Massmedieinnehållet når ut till en stor publik vid nästan samma tidpunkt och förmedlas av 

tekniska medier och medieorganisationer. 

Fyra egenskaper anses ha betydelse för massmedia: den är indirekt, enkelriktad, offentlig och 

samtidig. I och med att den är offentlig är den också opersonlig, vilket innebär att den som 

sänder informationen inte vet vilka de är som tar emot den. En förändrad syn på massmedia 

har kommit p.g.a. internet. Traditionella massmedieorganisationen använder internet för 
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snabb spridning av information men även för att få feedback från publiken 

(Nationalencyklopedin, 2012). 

Effekterna av massmedia kan utgöras av förstärkningar, förändringar eller förnyelse av 

förhållanden på olika nivåerna (Nationalencyklopedin, 2012). Historiskt sett står det klart att 

införandet av massmedia har påverkat det moderna samhällets framväxt. Massmedia är ofta 

med och utformar samhällsdebatten. Effekterna av massmedia konkurrerar med familj och 

skola om att påverka den enskilda individens livsstil, värderingar och attityder 

(Nationalencyklopedin, 2012). 

Tidsskrifter innehåller fackkunskap, kulturmaterial eller förströelse och skiljer sig på så vis 

från dagstidningar. År 2005 gavs det ut 27 stycken familje- dam- herr- och 

ungdomstidningar med en sammanlagd årsupplaga på ungefär 110 miljoner exemplar 

(Nationalencyklopedin, 2012). 

WHO har år 1981 antagit en internationell kod för marknadsföring av 

bröstmjölksersättningar som är tänkt att vara normbildande. Syftet med koden är att stärka 

amningen (WHO, 1981). Sverige har anslutit sig till koden 1983. Koden innehåller bl.a. 

förbud av annonsering av bröstmjölksersättningar och andra produkter avsedda att ersätta 

bröstmjölk. 

En studie av Le Wallén (2004) visar på att gravida kvinnor använde tidningar som den 

dominerande informationskällan. Tidsskrifter riktade till föräldrar är vanligast. Foss och 

Southwell (2006) har i en studie funnit att amningsfrekvensen i USA visar ett samband med 

annonser och artiklar om amning och uppfödning med bröstmjölkersättning i tidskrifter för 

föräldrar. När det fanns mycket annonser och artiklar om bröstmjölkersättning och 

flaskmatning minskade amningen. Det gick däremot inte att säkerställa att amningen ökade 

när antalet artiklar om amning ökade. Detta strider mot resultatet i Arora, McJunkins, 

Wehrer och Kuhn (2000) undersökning där 90 % av de tillfrågade som gav 

bröstmjölkersättning till sina barn svarade att om de hade fått mer information om amning i 

media, skulle de ammat sina barn i större utsträckning. 

I en annan studie från USA fann Frerochs, Andsager, Campo, Aquilino och Steawart Dyer 

(2006) att det mesta som fanns skrivet i populära tidsskrifter inom tre olika genrer (riktade 

till föräldrar, kvinnor i allmänhet, och Afrikanska amerikaner) om uppfödning av spädbarn 

gällande amning. I Storbritannien var resultatet tvärt om. Henderson, Kitzinger och Green 

(2000) beskriver hur flaskmatning oftare förekommer i Storbritannien och framställs som 

mindre problematisk. Hälsorisker med ersättning och hälsovinster med amning omnämns 

knappt. Ytterligare studier från Australien (Henderson, 1999), Hong Kong (Dodgson, 

Tarrant, Thompson & Young, 2008) och USA (Frerochs, m.fl. 2006) visar på ett dubbelt 
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budskap om amning. Amning är det som framställs som det bästa för barnet, men att det kan 

vara problematiskt och är inte alltid det bästa för mamman. Henderson (1999) menar på att 

även om budskapet är att amning är det bästa, kan informationen om problem med amning 

göra att kvinnor väljer att avstå från att amma. Frerochs m.fl. (2006) visar på att det mesta 

som skrevs om amning var råd och inte fördelarna som finns med amning. Vi har inte lyckats 

hitta någon liknande studie i Sverige. 

3 PROBLEMFORMULERING 

Forskning visar på att amning är det bästa uppfödningssättet för barn i tidig ålder. I Sverige 

minskar antalet ammande barn. Eftersom vi inte funnit några studier gjorda i Sverige av den 

påverkan som tidsskrifter för föräldrar visar sig ha för, mödrar är det av betydelse att 

undersöka och beskriva hur amning framställs i några svenska tidsskrifter för föräldrar. 

Distriktssköterskor inom BVC behöver kunskap om vilken information som ges i de 

tidskrifter föräldrar har tillgång till. 

4 SYFTE 

Syftet är att undersöka och beskriva hur amning och bröstmjölkersättning framställs i några 

tidsskrifter som riktar sig till föräldrar. 
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5 METOD 

5.1 Studiedesign 

Vi har valt att använda oss av en kvalitativ design med en deduktiv ansats. En kvalitativ 

design enligt Polit och Beck (2008) ger forskaren en flexibel forskningsdesign för att 

undersöka typiska fenomen på ett fördjupat och holistiskt sätt i det insamlade materialet. En 

innehålls analys innebär att på ett systematiskt sätt lyfta fram och beskriva ett innehåll för att 

öka förståelsen (Elo & Kyngäs, 2008). Framträdande mönster kategoriseras utifrån ett 

gemensamt innehåll (Polit & Beck, 2012). En deduktiv ansats med manifest innehålls analys 

används enligt Elo och Kyngäs (2008) när befintlig fakta ska provas inom ett område. Vid en 

manifest innehållsanalys identifieras det konkreta och det synliga. I den här studien utgör 

bakgrunden det teoretiska innehållet som amning i tidskrifter ska analyseras mot. 

Bakgrunden kan sägas utgöra vårt ”raster”. 

5.2 Material och urval 

De tre största svenska tidsskrifterna, som riktar sig till föräldrar utgivna i Sverige från 1 

januari 2011 till 31 december 2011 har valts ut. Kriterier för urvalet var att deras målgrupp är 

föräldrar med små barn eller blivande föräldrar, samt berör amning/uppfödning med 

bröstmjölkersättning av barn 0-2 år. Specialnummer som ej ingått i prenumerationen av 

tidsskrifterna har exkluderats. Föräldratidningar med specialinriktning t.ex rese och 

inredningstidningar eller tidningar riktade till föräldrar med äldre barn har uteslutits. 

Gratistidningar och föräldratidningar som finns att få genom medlemskap i olika föreningar 

på nätet har också exkluderats. Även specialnummer från tidsskrifter till kvinnor med ett 

riktat innehåll t. ex amning och graviditet har exkluderats. 

De tre tidsskrifterna som ingått i studien utgörs av totalt 39 nummer, fördelning mellan 

tidsskrifterna visas i tabell 1. Urval av textmassa (utsagor), som berör amning och/eller 

uppfödning med bröstmjölkersättning av barn 0-2 år, inkluderar texter i artiklar, faktarutor, 

råd från professionella och andra, t.ex föräldrar, läsarnas åsikter samt reklamannonser. 
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Tidsskrift 

 

Antal nummer 

 

VI föräldrar 2011 

 

14 

 

Mama 2011 

 

14 

 

Föräldrar och Barn 

 

11 

Tabell 1. Tidsskrifter som ingår i studien. 

5.3 Analysförfarande 

Vid en deduktiv innehålls analys skapas en kategoriserings matris, baserad på tidigare 

forskning (Elo och Kyngäs, 2008). Matrisen består av domäner, teman och kategorier utifrån 

bakgrundens innehåll av tidigare forskning. Domänerna skapades utifrån amningen och 

bröstmjölkens betydelse för barnet, mamman och pappan, samt betydelse av amningsstöd. 

Temana i domänerna barnet, mamman och pappan kom att utgöras av amning samt 

bröstmjölkersättning. Kategorierna i domänen betydelse för barnet, blev detsamma för de 

bägge temana och är närhet och näring. I domänen betydelse för mamman skapades lika 

kategorier för de bägge temana utifrån bakgrunden. Kategorierna är närhet, eget 

välbefinnande och kroppen. Domänen betydelse för pappan har olika kategorier utifrån de 

bägge temana beroende på vad som har framkommit i forskningen som beskrivs i 

bakgrunden. Temat amning har kategorierna närhet, stöd för mamman, konkurrens om 

barnet. Temat bröstmjölkersättning har fått kategorier närhet och jämställd med mamman. 

Domänen amningsstöd har temana professionella, andra experter och praktiska hjälpmedel. 

Professionella avser råd och stöd givna av utbildad personal inom mödrahälsovården, 

förlossningen, BB och barnhälsovården t.ex barnmorska och BVC-sköterska. Andra experter 

är föräldrar, anhöriga som själva har eller har haft barn och där med också kan vara ett stöd. 

Även stöd från frivilligorganisationer så som Amningshjälpen räknas som andra experter. 

Inga kategorier gick att skapa till dessa teman utifrån bakgrundens innehåll (tabell 2).  

  



 16  

Domän Tema Kategori 

 

Betydelse för barnet 

 

 

Amning 

 

Närhet 

Näring 

Bröstmjölkersättning Närhet 

Näring 

 

 

Betydelse för mamma 

 

 

 

Amning 

 

Närhet 

Eget välbefinnande 

Kroppen 

 

Bröstmjölkersättning 

 

Närhet 

Eget välbefinnande 

Kroppen 

 

 

Betydelse för pappa 

 

 

 

 

Amning 

Närhet 

Stöd för mamma 

Konkurrens om barnet 

 

Bröstmjölkersättning 

Närhet 

Jämställd med mamma 

 

 

Amningsstöd 

 

 

Professionella  

Andra experter 

Praktiska hjälpmedel 

Tabell 2: Kategoriserings matris inför analys. 

Efter att texterna spårats och tagits fram ur tidsskrifterna lästes de igenom av båda 

författarna flera gånger för att bli familjära med dem. Totalt blev det text från 165 olika 

artiklar, faktarutor, råd, åsikter och reklamannonser som granskades. Fördelning av text 

visas i tabell 3. 
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Texter från 

 

Antal 

 

Texter från 

 

Antal 

 

Artiklar 

 

84 

 

Råd från föräldrar 

 

13 

 

Faktarutor 

 

19 

 

Läsarnas åsikter 

 

5 

 

Råd från experter 

 

21 

 

Reklamannonser 

 

23 

Tabell 3 Fördelning av texter 

Två reklamannonser visade sig finnas flera gånger (n=2 respektive n=3) i olika tidsskrifter 

men dessa har bara räknats en gång i analysen. Ur texterna kunde 210 utsagor hittas och 

analyseras. Utsagorna fördes till en domän, därefter vidare in i ett tema och sedan in i en 

kategori. Underkategorier i domänen betydelse för barnet konstruerades deduktivt utifrån att 

riktlinjerna gällande amning skiljer sig åt för barn 0-6 månader respektive 6-24 månader 

enligt Livsmedelverket (2012) och WHO (2011). I domänen betydelse för mamman har 

underkategorier skapats induktivt. Inom en kategori kan underkategorier skapas induktiv 

enligt Elo och Kyngäs (2008) för att visa på skillnader. I kategorin eget välbefinnande 

skapades underkategorierna förbättrar amningen, svårigheter med att amma, samt 

omgivningens påverkan. Underkategorierna som skapades till kategorin kroppen i temat 

amning i domänen betydelse för mamman är fördelar samt nackdelar. I domänen betydelsen 

för pappan kunde inga underkategorier skapas. I domänen amningsstöd finns inga kategorier 

och därmed inga underkategorier. 

När utsagorna analyserats och förts till respektive domän, tema, kategori och underkategori 

har de kvantifierats för att visa frekvenser av innehåll i tidsskrifterna. Detta finns beskrivet i 

tabell 4 i resultatet. I resultatet illustreras utsagorna från kategoriserings matrisen som citat. 

Båda författarna har varit lika delaktiga i analysförfarandet med kategoriseringen. 
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6 ETISKA ÖVERVÄGANDEN 

Enligt FOU (2000) ska forskning styras av en god vetenskap som grundar sig på 

Helsingforsdeklarationen. Det betyder att forskning på människor ska stämma överens med 

en god vetenskaplig grund. Vår analys är gjord på ett redan skrivet och publicerat material, 

vilket gör att vi inte har haft några personer som har intervjuas och som har behövt ge sitt 

samtycke för att delta i studien. Som forskare ska vi vara väl insatta i den vetenskapliga 

litteraturen (Codex, 2012). Detta är av stor betydelse då denna analys bygger på den 

befintliga forskningen som finns. Det betyder att vi kommer vara materialet troget och inte 

lämna ut någon person som fanns med i de olika tidsskrifterna. Vi har därför valt att ta bort 

namn ur utsagorna och ersätta dem med X samt att vi endast skriver ut tidnigens namn 

under citaten. 

Forskare ska skaffa sig en egen professionell identitet i en forskarroll (FOU, 2000). Det 

betyder att vi har haft ett professionellt förhållningssätt till våra texter och i analysarbetet. 

Vetenskapsrådet (2012) menar även att etik handlar om att vara medveten och att hålla liv i 

en diskussion om hur människor bör behandlas. 

7 RESULTAT 

Utsagor har hittats i alla nummer av tidsskrifterna som ingått i analysen. Fördelningen av 

utsagor är jämn mellan tidsskrifterna Vi föräldrar som har 77 utsagor och Föräldrar och Barn 

som har 75 utsagor. I Mama hittades 58 utsagor. De tre olika tidsskrifterna har i något 

nummer under året fokuserat mer på amning med artiklar som enbart har handlat om 

amning. I övriga nummer beskrivs amning i artiklar om kändisar, barns utveckling vid olika 

åldrar, artiklar om olika familjer och deras livssituation m.m. Reklamannonser förekommer i 

samma utsträckning i alla de tre tidsskrifterna. Inga av tidsskrifterna bryter mot WHOs 

internationella kod så inga reklamannonser om bröstmjölksersättningar finns. I tabell 4 

redovisas hur fördelningen av utsagor fördelat sig i kategoriserings matrisen med 

underkategorier.  
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Domän Tema Kategori Underkategori 

 
 
 
Betydelse för 
barnet 
 
 

n=29 

 
Amning 
 

n=19 

Närhet 
n=0  

Näring 
n=19 

0-6 månader                           n=13 

6-24 månader                           n=6 

 
Bröstmjölkersättning 
 

n=10 

Närhet 
n=5 

 

Näring 
n=5 

0-6 månader                             n=4 

6-24 månader                           n=1 

 
 
 
 
 
 
Betydelse för 
mamma 
 
 
 
 
 

N=100 

 
 
 
Amning  
 
 

n= 91 

Närhet 
n=5  

Eget välbefinnande 
 

n=61 

Förbättrar amningen             n=22 

Svårigheter med att amma  n=23 

Omgivningens påverkan       n=16 

Kroppen 
n=25 

Fördelar                                   n=15 

Nackdelar                                n=10 

 
 
 
Bröstmjölkersättning 
 
 

n=9 

Närhet 
n=0 

 

Eget välbefinnande 
 

n=9 

Fördelar med flaska                 n=7 

Svårigheter med flaska            n=2 

Omgivningen påverkan           n=0 

Kroppen 
n=0 

 

 
 
 
Betydelse för 
pappa 
 
 
 

n=14 

 
 
Amning 
 
 

n=8 

Närhet 
n=1 

 

Stöd för mamma 
n=3 

Konkurrens om barnet 
n=4 

 
Bröstmjölkersättning 

n=6 

Närhet 
n=1 

Jämställd med mamman 
n=5 

 
 
Stöd 
 
 

n=67 

Från professionella 
n=34 

 

 
Från andra experter 

n=17 

Praktiska hjälpmedel 
n=16 

Tabell 4 Fördelning av utsagor.  

N=210 

7.1 Betydelse för barnet 

Amningen och bröstmjölkersättningens betydelse för barnet var lite beskrivet i tidskrifterna i 

förhållande till de andra domänerna (n=29). Temat amning (n=19) var dubbelt så mycket 

beskrivet som temat bröstmjölkersättning (n=10).  
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7.1.1 Närhet 

Ingen av de tre tidsskrifterna beskriver betydelsen av närhet för barnet vid amning. Barnets 

närhet och anknytning till mamman fanns lite (n=5) beskrivet vid uppfödning med 

bröstmjölksersättning. Vid uppfödning med bröstmjölkersättning beskrevs vikten av att ge 

mycket hud mot hud kontakt. Föräldrar uppmanades att mysa med sina barn, hålla dem nära 

som vid amning. I utsagorna skildrades det att barnet behöver närhet med sin mamma för 

att känna sig trygg. I ett nummer av ”Föräldrar och barn” fanns en skildring av att barn som 

flaskmatas kan få samma anknytning som ett barn som ammas. 

”Maximera närhet, hud mot hud, och låt barnet bestämma hur mycket den ska äta och 

hur ofta”. (Mama) 

7.1.2 Näring 

Alla tre tidskrifter framhöll att som huvudnäring fram till 6 månaders ålder är det 

bröstmjölk/bröstmjölkersättning som gäller. Utsagorna om näring berörde främst barn 0-6 

månader. I ”Mama” har endast en utsaga hittats som berörde barnets näringsintag. ”Vi 

Föräldrar” och ”Föräldrar och Barn” visar vad olika barn äter vid olika åldrar. I dessa 

skildringar framkommer att det är vanligt att ha börjat med smakportioner vid fyra 

månaders ålder. 

”X, 4 mån Äter: Bröstmjölk, men har precis börjat få provsmaka lite gröt också – det går 

sådär…”(Vi Föräldrar) 

I tidsskrifterna beskrevs det att matintroduktionen kräver tålamod och kan ta långtid. För att 

underlätta introduktionen av annan mat beskrivs hur bröstmjölk kan blandas med maten för 

att skapa en smak som barnet känner igen. Utsagorna från tidsskrifterna visade att det är bra 

att fortsätta amma samtidigt som föräldern påbörjar introduceringen av smakportioner, eller 

att mamman ammar som ett komplement till måltiden. Detta speglades i citatet: 

”Fortsätt amma. För många barn är det enklare att börja med smakportioner om de först 

får äta sig mätta på mjölk, bröst eller flaska, då de inte är lika otåliga” (Föräldrar och 

Barn) 

Vid uppfödning med bröstmjölkersättning visade utsagorna att föräldrar ansåg att deras 

barn inte verkade bli mätta på enbart bröstmjölk och de gav därför bröstmjölkersättning. 

Antingen bytte de ut ett eller några mål med bröstmjölk eller så valde föräldrarna att endast 

ge bröstmjölkersättning. 

”Från att hon var tre månader får hon också ersättning en gång per dag” (Mama) 
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Barn kan ammas på nätterna under hela första året framkom det i en utsaga från ”Vi 

föräldrar” men i ett annat nummer av samma tidsskrift beskrevs att amning inte behövs 

nattetid ur ett medicinskt perspektiv om barnet följer sin viktkurva. Amningens 

hälsofrämjande fördelar fanns inte beskrivna i någon av de tre tidsskrifterna. Amningens 

betydelse för den kognitiva begåvningen fanns i en utsaga i ”Vi Föräldrar”. 

”Ju längre barn ammas desto bättre utvecklas intelligensen. En långtidsstudie visar att de 

barn som ammades länge hade en bättre kognitiv utveckling vid 6,5 år. De som ammar 

längre än 5 månader, även delamning, får som barn vid 6,5 år bättre prestationer på 

begåvningstesterna.” (Vi Föräldrar)  

7.2 Betydelse för mamma 

Domänen betydelsen för mamman är den domän som fått flest utsagor (n=100). 

Fördelningen mellan teman har en stor skillnad, amning n=91 och bröstmjölkersättning n=9. 

7.2.1 Närhet  

Mammans närhet till barnet och anknytningen mellan mamma och barn vid uppfödning med 

bröstmjölkersättning fanns inte beskrivet i någon av tidsskrifterna. Det fanns några utsagor 

(n=5) som visade på närhet och att mamman hade tagit till sig sitt barn när hon ammarde. 

Utsagorna visade på hur mamman tog till sig barnet och blev lyhörd för barnets signaler. 

”På sekunden lägger X henne vid bröstet.”(Mama) 

7.2.2 Välbefinnande 

Amningens betydelse för mammans välbefinnande var det som hade flest utsagor (n=91). Det 

fanns nästan lika många utsagor om det som förbättrade amningen, (n=22) som svårigheter 

med att amma (n=23). Det som förbättrade amningen i utsagorna var att amningen hade 

fungerat utan problem eller smärta. Mammans ambition att amma hade ökat när hon kände 

att amningen fungerade. 

I utsagorna fanns det beskrivet hur mammor upplevde en osäkerhet inför amningen, men 

när amningen sedan fungerat utan problem så blev de lättade och flyttade fram sina 

ambitioner med att amma. Utsagorna beskrev att redan innan förlossningen hade kvinnorna 

en bild av hur amningen  skulle vara. I en tidskrift beskrevs det hur en mamma hade ställt in 

sig på att hennes primära uppgift var att amma sitt barn och att hon inte trodde att det skulle 

vara lätt. I samma tidsskrift skildrades hur mamman hade köpt hem bröstmjölkersättning i 

förväg, då hon var inställd på att amningen inte skulle fungera eftersom det inte hade 
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fungerat för hennes mamma eller mormor. I utsagorna framkom hur mammorna såg 

fördelarna med att amma om de hade rätt stöd från pappan. I ”Mama” fanns en utsaga om 

att mammorna behövde tänka mer på sig själva och stressa mindre för att amningen skulle 

bli lyckad, men även att de skulle tillåta omgivningen att skämma bort dem så att den 

ammande mamman slipper hushållsarbete. 

”Bli en egogirl. Låt omgivningen skämma bort dig. Ju mindre stress desto bättre fungerar 

amningen.” (Mama) 

Utsagorna beskrev att det som försämrade amningen och det egna välbefinnandet, var när 

mammor ansåg att det var svårt att amma och att amningen inte fungerade. Det fanns 

beskrivet, som att det gav en känsla av skuld eller sorg och att vara en dålig mamma när 

amningen inte fungerade som den ska. Det fanns en utsaga där en mamma upplevde att hon 

fått för lite information om att amningen kunde vara svår och göra ont. Utsagorna skildrade 

också mammor som inte hade tyckt om amningen. Mammornas upplevelse av amningen var 

att det gör ont i brösten, kladdigt, söligt och ibland även äckligt. I en annan utsaga upplevdes 

amningen som krånglig och jobbig och att den gav problem som mjölkstockning och 

bröstböld. Problem med amningen framkom i utsagorna som orsak till att mammorna 

slutade amma och började med bröstmjölkersättning till barnen i stället. 

”När X var tre månader sinade mjölken och jag bestämde mig för att sluta amma. Jag 

slutade helt vid fyra månaders ålder. Först fick jag lite ångest för det och kände mig som 

en dålig mamma.” (Föräldrar och Barn) 

Det framkom i utsagorna att fördelar med att ge sitt barn mat från nappflaskan var att 

mamman får sova längre. En fördel med att flaskmata för mammans välbefinnande var att 

mamman kunde gå tillbaka och arbeta tidigare då, någon annan kunde ge barnet mat. En 

annan fördel som beskrevs är att andra kunde vara delaktiga i matningen. I ”Föräldrar och 

barn” beskrevs att bara för att barnet har fått flaska behövde mamman inte ge upp 

amningen, utan detta går att kombinera. I samma nummer beskrevs svårigheter med att 

finna information om flaskmatning. 

”Tvåbarns mamman X kunde inte amma sina barn men hittade ingen information om 

flaskmatning. ” (Föräldrar och Barn) 

Omgivningens påverkan har betydelse för mammans välbefinnande fanns beskrivet i alla tre 

tidsskrifterna. Både de mammor som ammade, men även de som inte ammade utan gav 

bröstmjölkersättning kände av omgivningens påverkan. Dels fanns det i tidsskrifterna 

utsagor om mammornas upplevelse av en amningshysteri där det skulle ammas till varje 

pris, vilket skapade skuldkänslor hos de som inte kunde eller vill amma. I ”Mama” fanns en 
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motsatt utsaga där en mamma kände av omgivningens påtryckningar till att ge 

bröstmjölkersättning i stället för att amma. 

”Folk får göra som de vill, tycker jag! Jag ville amma, för det kändes som att kroppen är 

tänkt så. Men för de som har de svårt med amningen blir det jättejobbigt, som ett tvång.” 

(Mama) 

I utsagorna skildrades även skillnader i attityder till amning i Sverige och utomlands. I 

Sverige beskrev tidsskrifterna att det fanns ett öppet klimat angående amning. Det går bra 

att amma vart som helst. Medan utomlands händer det att ammande kvinnor blir utslängda 

från affärer när de ammar sina barn. 

7.2.3 Kroppen  

Kroppens påverkan av amning beskrevs i alla tre tidsskrifterna. Det fanns beskrivningar på 

både positiva (n=15) och mindre positiva (n=10) förändringar som kroppen genomgår. 

Utsagorna skildrade hur vissa mammor upplevde amningen som positiv med att de snabbt 

går ner i vikt medan andra har upplevt ett stort sockersug och därmed inte upplevt någon 

viktnedgång under amningen. 

”Det är klart att man blir smal om man ammar 6 gånger om dagen, ja helt 

utsugen.”(Föräldrar och Barn) 

Bröstens förändringar var något som återkom i utsagorna. En del mammor fick större bröst 

efter avslutad amning medan andra fick mindre bröst. Vissa kvinnor beskrev i tidsskrifterna 

dessa förändringar av brösten som negativa medan andra kände en stolthet över sin kropp 

och den förändring den genomgått genom att föda deras barn. I utsagorna fanns några 

beskrivningar över mammor som ville fixa till kroppen efter amningen och återställa den till 

hur den var innan graviditet och amning. 

”Men jag kommer absolut att fixa till dem när jag är färdig på barnfronten. Jag kommer 

inte göra dem större eller mindre. Jag kommer att göra dem precis som de såg ut, fylla ut 

påsarna bara! Ingen kommer att märka någonting. Jag vill bara ha tillbaka min 

kropp.”(Mama) 

Något som framhölls i olika reklamannonser i de olika tidsskrifterna var vikten att ammande 

kvinnor fick i sig tillräckligt med vitaminer och mineraler för att kroppen ska må bra under 

amningen. ”Mama” beskrev i ett nummer hur oxytocinet påverkade kroppen under 

amningen, att det hade en smärtstillande effekt, verkade lugnande och sänkte blodtrycket. I 

samma nummer beskrevs även vikten av att dricka mycket under tiden kvinnan ammar 

eftersom hon annars lätt kan bli yr. 
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”X -gravid och ammande tar hänsyn till de specifika näringsbehov du och ditt barn har 

från det du planerar att bli gravid till förlossningen och under amningsperioden.”(Vi 

Föräldrar) 

En fördel med amning som framkom i utsagorna var att amning kunde fungera som ett 

preventivmedel. Villkor som ska vara uppfyllda enligt utsagorna var att kvinnan ammar var 

fjärde timme, inte har fått tillbaka sin menstruation och barnet är under sex månader. Hur 

kroppen påverkas när mamman inte ammar fanns inte beskrivet i någon av tidsskrifterna. 

”För kvinnor som hel ammar fungerar amningen som ett ganska bra skydd mot 

graviditeter under de första 6 mån efter förlossning, så länge som mamman inte har fått 

tillbaka sin mens och ammar dygnet runt utan att ge någon ersättning.”(Vi Föräldrar) 

7.3 Betydelse för Pappa 

Domänen betydelse för pappan är den domän som är minst beskrivet i tidskrifterna (n=14). 

Fördelningen mellan teman är i stort sett jämt fördelat, amning n=8 och 

bröstmjölkersättning n=6.   

7.3.1 Närhet 

”Vi Föräldrar” är den tidsskrift som har beskrivet närhet (n=2) och bonding mellan pappa 

och barn. Här fanns en utsaga hur pappa och barn kunde knyta an och ha en mysig stund 

även när barnet ammas. Uppfödningen med bröstmjölkersättning i tidsskriften skildrade 

kontakten som skapades mellan pappa och barn när pappan ger barnet flaskan. 

”När pappa ger honom flaskan tittar han på honom”.(Vi Föräldrar) 

7.3.2 Stöd för mamman 

Pappornas egna skildringar i utsagorna i att vara ett stöd (n=3) utgörs av kommentarer om 

att amningen har fungerat bra, utan kolik eller att det var problem i början, men att det 

sedan fungerar bra och gick väldigt lätt. Pappans roll som stöd till mamman när hon ammar 

beskrevs i en av utsagorna med att:  

”Dela på bebis ansvaret, om mamman ammar så kan pappan stötta upp med 

markservice och bärande”. (Vi föräldrar) 

7.3.3 Konkurrens om barnet 

I alla tidsskrifter fanns någon skildring av konkurrens om barnet (n=4). Spädbarnet beskrevs 

bli bundet till mamman när det ammar men även att pappan kan känna avundsjuka och eller 
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konkurrens mot mamman och barnet, att de fick en anknytning som lämnade pappan 

utanför. 

”I början är man som pappa lite utanför, mamman och barnet blir så otroligt tajta.” 

(Mama) 

7.3.4 Jämställd med mamman 

Amningens betydelse men även uppfödningen med bröstmjölkersättningens betydelse för 

pappan beskrevs nästan inte alls i tidsskrifterna. Det som beskrevs i utsagorna för pappan var 

jämställdhet vid bröstmjölkersättning (n=5). Papporna i tidsskrifterna beskrev att de kände 

en större delaktighet och jämställdhet när de fick vara delaktiga och ge barnet mat. 

Utsagorna visade på olika anledningar till att pappan kunde vara mer delaktig i matningen av 

barnet. En del föräldrapar vill vara helt jämställda och ger därför barnet mat ur nappflaska. 

Hos andra föräldrapar trivdes inte mamman med att amma och hon pumpade ur bröstmjölk 

som kunde ges i nappflaska eller gav bröstmjölkersättning. 

”Men för oss var flaskprocessen lika viktig så att vi från början kunde dela på matningen. 

Det har varit helt centralt för att vi ska kunna ha ett jämställt föräldraskap”. (Vi 

Föräldrar) 

7.4 Betydelse av stöd 

Amningsstödet i tidsskrifterna utgjorde nästan en tredje del av utsagorna (n=67). Flest 

utsagor bland temana fick från professionella n=34. Temat från andra experter fick n=17 

utsagor och praktiska hjälpmedel fick n=16 utsagor.  

7.4.1 Från professionella 

Bland utsagorna från professionella beskrevs stödet i alla tre tidsskrifterna i likvärdig 

utsträckning. I utsagorna från tidsskrifterna anlitades professionella rådgivare som bestod av 

barnmorskor och BVC- sköterskor fanns en amningsvänlig ton. 

”Vad gäller amning tror jag också på mycket på så kallad fri amning - om man har 

möjlighet till det och trivs med det. Just som du gör. Ni trivs båda med det kan det bli 

bättre?” (Vi föräldrar) 

Råden i tidsskrifterna handlade om hur mamman ska få amningen att fungera när det har 

uppstått problem. Utsagorna från professionella i tidsskrifterna tog upp mammans behov av 

mat, hur hennes matvanor påverkade barnet vid amning. Frågor om alkohol under tiden som 
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mamman ammar och alkoholens påverkning på mamma och barn vid amning återkom i 

flera av utsagorna. Svar på dessa frågor gavs i alla tidsskrifterna av deras professionella 

rådgivare. 

”Det är inte lika farligt om mamman dricker små mängder alkohol, ett eller två glas vin i 

veckan, under amningen som om hon skulle göra det under graviditeten. Alkoholen ger 

samma promillehalt i bröstmjölken som i mammans blod och det innebär inga 

medicinska risker för bebisen.”(Mama) 

I utsagorna beskrevs föräldrars uppfattning om stödet från professionella inom 

mödravården, förlossningen, BB och barnhälsovården. Här fanns skillnader mellan hur 

föräldrarna uppfattade stödet. Övervägande föräldrar hade en positiv inställning till den 

professionella hjälpen inom vården. 

”Vi fick rådet av en barnmorska på en amningskurs att fokusera på amningen för att inte 

störa amningsprocessen.” (Vi Föräldrar). 

 Men det fanns även några undantag  

”Det var lite hård jargong på sjukhuset om amning tycker jag.” (Mama) 

I en utsaga framkom det att råden från personal som arbetar med amningsrådgivning inte 

håller en enhetlig linje. Rådet i utsagan var att ta hjälp om amningen krånglar, men att det är 

upp till mamman om hon vill amma eller inte. 

”…du kommer att få lika många goda råd kring amningen som du möter människor på 

bb. För några funkar det direkt, för de flesta krävs lite tid och övning. Om du vill amma 

över huvud taget. Det bestämmer du själv – Be om hjälp om du vill och tacka nej till 

oönskade instruktioner. Lyssna inte på alla barnmorskor lyssna på de som du verkligen 

känner förtroende för”. (Mama) 

7.4.2 Från andra experter 

Stödet från andra experter fanns bara i två av tidsskrifterna ”Vi föräldrar” och ”Föräldrar och 

Barn”. En skillnad i tidsskrifterna som kunde ses på stödet från andra experter, jämfört mot 

professionella, är att experternas stöd bygger på egna erfarenheter. Stödet från andra 

experter i utsagorna var ofta svar på frågor som andra föräldrar hade ställt (n=17). Det 

vanligaste ämnet som kom upp, är hur avvänjning, eller hur nattamningen ska upphöra. 

Råden från andra experter förespråkar i flera fall en övergång från amning till 

bröstmjölkersättning.  

”Mitt bästa tips är ändå att träna med ersättning i flaska, eftersom hon håller sig mätt 

längre på ersättning än på att amma.” (Vi föräldrar) 
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I två utsagor framkom det att mamman kunde vända sig till amningshjälpen om hon hade 

problem med amningen eller funderingar kring amning. Mamman kunde även vända sig till 

amningshjälpen för att få råd hur hon skulle göra när hon skulle sluta amma. 

”Den bästa hjälpen kring detta kan du få genom Amningshjälpen. De är inte bara 

specialister på att amma och amningsproblem utan också på att sluta amma”. (Vi 

föräldrar) 

7.4.3 Praktiska hjälpmedel 

Inom temat praktiska hjälpmedel kom utsagorna (n=16) i huvudsak från reklamannonser i 

tidsskrifterna om produkter riktade till mamman för att underlätta amningen. Det fanns 

reklamannonser i alla tre tidsskrifterna. Tidsskrifterna innehöll även råd om hur man valde 

ut lämpliga produkter för att underlätta amningen. 

”Amnings kudde för bästa stöd under amningen, fungerar även för tvillingamning.” 

(Mama) 

8 DISKUSSION 

8.1 Metod diskussion 

Valet av en deduktiv ansats kom sig av att det fanns mycket forskning om amning och 

riktlinjer gällande amning för personal inom mödrahälsovård, förlossning, BB och 

Barnhälsovården att följa. Riktlinjer gällande amning fanns även från WHO och 

livsmedelsverket. Vi fann det lämpligt att se hur framställningen av amning i tidsskrifterna 

stämde överrens mot forskningen. Både Elo och Kyngäs (2007) men även Hsieh och 

Shannon (2005) framhöll den deduktiva ansatsens fördelar när det gällde att prova en teori i 

en ny situation. Hsieh och Shannon (2005) menar även att en deduktiv ansats kan hjälpa 

forskaren att fokusera på syftet. 

Manifest innehålls analys är enligt Elo och Kyngäs (2007) en metod som var väl lämpad för 

omvårdnads forskning och ofta använd vid forskning inom folkhälsa och analyser av 

tidskrifter. Vi ansåg därför att den var väl lämpad att använda för vårt syfte. 

Valet av att göra en manifest innehålls analys föll sig på att vi hade analyserat ett redan 

skrivet material och att vi ville visa vad som skrivits och hur det framställdes, dvs. det synliga 
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och konkreta. En svårighet med innehålls analys var att den inte är linjär, utan mer komplex 

och det fanns inga enkla riktlinjer för analys av data enligt Elo och Kyngäs (2007). Detta 

gjorde att det ställdes stora krav på forskaren i valet av hur metoden skulle användas för att 

fylla syftet av studien. 

Vi valde att analysera tidsskrifter för föräldrar eftersom dessa ofta finns i väntrummen på 

MVC och BVC. Tidsskrifterna som valts ut svarade upp mot syftet och uppfyllde kriterierna 

som var uppsatta för att ingå i analysen. En nackdel med vårt val av tidsskrifter var att 

specialnummer med riktat innehåll t.ex. amning inte ingick i prenumerationerna av dessa 

tidsskrifter utan endast gick att köpa som lösnummer. Även andra större tidsskrifter med 

kvinnor som målgrupp hade specialnummer med riktat innehåll om t.ex. amning ingår inte 

heller i analysen. 

Tre olika tidsskrifter under ett år blev ett lagom stort urval till att ingå i analysen för den tid 

som var avsatt till projektet. Att ha ett tillräckligt stort urval är enligt Elo och Kyngäs (2007) 

viktigt för analysens trovärdighet. Urvalet under ett år, var tillräckligt stort för att se olika 

variationer som förekom i tidsskrifterna. Ett år var tillräckligt ur perspektivet att amning är 

aktuellt för föräldrar under en relativt kort period, dvs. strax innan barnet är fött och under 

spädbarns åren. 

Kategoriserings matrisen skapades utifrån befintlig kunskap och gav en heltäckande bild av 

amning och bröstmjölkersättning. För att tydliggöra resultatet har några underkategorier 

skapats induktivt för att visa på skillnaderna. Elo och Kyngäs (2007) beskriver att innehållet i 

kategorierna kan beskrivas genom sådana underkategorier. Detta gör resultatet tydligare och 

mer trovärdigt. 

En risk är att med en deduktivt skapad kategoriserings matris kan forskaren lockas plocka in 

utsagor i matrisen som egentligen inte passar där. Båda författarna har varit delaktiga i hela 

analysarbetet. Vi har övervägt varje utsaga noga och inte funnit några som inte har gått att 

kategorisera in i matrisen. Detta tyder på att det som skrevs om amning och 

bröstmjölkersättning i tidsskrifterna har sin grund i befintlig forskning. 

Kvantifiering av hur utsagorna fördelade sig inom domänerna, dess teman, kategorier och 

underkategorier finns beskrivet i resultatet. Genom denna kvantifiering tydliggörs hur 

tidsskrifterna har sitt fokus för amning. Ett tillförlitligt resultat visade koppling mellan 

analysmaterialet och resultat (Polit & Beck, 2008). För att förtydliga vad som framkommit 

har utsagor använts som citat. Varje kategori har illustrerats med ett citat. Elo och Kyngäs 

(2007) framhåller att autentiska citat kan används för att öka tillförlitligheten i analysen men 

för många citat kan göra att analysprocessen anses ofullständig. 
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Vid citat som används har vi uppgett vilken tidsskrift de är hämtade ur, men inte vilket 

nummer för att behålla viss konfidensitet. Även namn i utsagorna har i citaten avidentifierats 

och ersatts med bokstaven X. Detta för att ingen person ska kunna känna sig utpekad, även 

om analysen är gjord på ett publicerat material.  

Vår förståelse utifrån egna erfarenheter av amning varierar, vilket varit en fördel i det 

gemensamma analysförfarandet. Vi är medvetna om att även vår utbildning kan ha påverkat 

vår syn på hur amning och bröstmjölkersättning beskrevs i tidsskrifterna. 

8.2 Resultat diskussion 

8.2.1 Betydelse för barnet 

Betydelsen av närhet vid amning för barnet beskrevs inte i tidsskrifterna. Däremot togs de 

upp vid uppfödning med bröstmjölkersättning (n=5). Då beskrevs vikten av hud mot hud 

kontakt, men även att barn ville ha närhet med sin mamma för att känna trygghet. Det är 

positivt att det tas upp när det gäller den uppfödningen med bröstmjölkersättning och 

framför allt då forskning (Weimers, 2008) har visat att den för dessa barn är ännu mer viktig. 

Om det lyfts fram när barnet ammas skulle det kunna ge mammor en djupare insikt i hur 

viktig amningen är för barnet. 

Tidsskriften ”Föräldrar och Barn” skildrade vad vissa resultat inom forskningen visat, 

nämligen att barn som flaskmatas kan få samma anknytning som barn som ammas. Att detta 

beskrivs i en tidsskrift kan ge trygghet åt mammor som inte har fått sin amning att fungera. 

Det kan ge mindre skuld känslor. Men det kan också påverka mammor som står i valet och 

kvalet att amma, att övergå till bröstmjölkersättning. Detta har även Arora, McJunkins, 

Wehrer och Kuhn (2000) sett i sin studie. Mammor som får mer information om amning i 

media ammar sina barn i större utsträckning.   

Forskning beskrev den positiva effekten som amning hade på barnet, näringsmässigt, men 

även den skyddande effekten mot vissa infektionssjukdomar (Persson & Ås, 2010). Amning 

minskar risken för övervikt och fetma samt för plötslig spädbarn död. Hälsoeffekterna av 

amningssituationen och att ett barn som ammas blir mer smekta och pussande (Zwedberg, 

2010) finns beskrivna i forskningen. Barn som blivit ammande har lättare att klara sig i 

sociala sammanhang senare i livet (Zwedberg, 2010). Det är förvånande att inte tidskrifterna 

framhåller dessa positiva effekter av amning utifrån barnets perspektiv. Enbart i ”Vi 

föräldrar” skildrades amningens betydelse för barnets kognitiva förmåga. För övrigt fanns 

inget om amningens positiva inverkan för barnet. 
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Huvudnäringen fram till sex månaders ålder är bröstmjölk eller bröstmjölkersättning enligt 

tidskrifterna. Detta stämde väl överrens med riktlinjerna från WHO (2011) och 

livsmedelsverket (2012). I en tidskrift fanns det beskrivet att nattamning är vanligt för 

bebisen under hela första året. En annan utsaga beskrev att i ett medicinskt perspektiv 

behövs inte nattamning från 6 månaders ålder. Att beskriva nattamning som vanligt är 

positivt, då detta ses som ett problem bland många föräldrar. Bland frågorna till andra 

föräldrar i ”Vi föräldrar” och ”Föräldrar och Barn” syns det tydligt. Föräldrarna såg 

nattamningen som ett problem och hade frågor och funderingar kring hur den skulle 

upphöra. BVC skulle behöva ta upp nattamningen mer med föräldrarna. Nattamning och 

avslutning av nattamning är områden där det behövs mer kunskap. 

Återkommande i tidskrifterna var föräldrars upplevelse att deras barn inte var nöjda med 

enbart bröstmjölk och de började därför med bröstmjölkersättning. Forskningen var tydlig 

med att det tar tid för mamma och barn att bli samspelta och få en väl fungerande amning, 

det kan ta upp till tre månader (Zwedberg, 2010). Brown, Reynor och Lee (2009) framhåller 

att mammorna valde att ge barnet ersättning eftersom de kände sig trötta och slitna. Det 

fanns även beskrivet i tidskrifterna. Jankov Picha (2012) ansåg att det går utmärkt att 

kombinera amning med flaskmatning. En förutsättning är att amningen är väletablerad 

eftersom sugteknikerna skiljer sig åt. Detta fanns även beskrivet i en tidskrift och att det inte 

fungerar för alla att kombinera amning och flaskmatning. 

I tidsskrifterna ”Vi Föräldrar” och ”Föräldrar och Barn” skildrades vad olika barn åt vid olika 

åldrar. Flera barn hade börjat med smakportioner vid fyra månaders ålder med varierande 

framgång. I tidskrifterna framkom att amningen ofta kompletterades med 

bröstmjölksersättning eller gröt. Skildringar av vad barn äter, kan vara stressande för den 

enskilda mamman som ammar. Vilket även Henderson (1999) skriver i sin studie att 

information om amning och problem med amning gör att en del kvinnor väljer att avstå från 

att amma. 

I tidskrifterna framkom att det är lättare att introducera mat blandad med bröstmjölk eller 

ersättning då smaken känns igen av barnet. Både tidskrifterna och forskningen (Jankov 

Picha, 2012) menade att det är bra att fortsätta amma under perioden som smakportioner 

ges men även att det är bra om mamman kompletterar måltiderna med amning. 

Från sex månaders ålder kan barnet av näringsmässiga behov behöva annan mat än 

bröstmjölk (Livsmedelsverket, 2010) Fram till 2011 var rekommendationen att börja med 

större smakportioner redan vid fyra månaders ålder. Rekommendationerna ändrades i maj 

2011, till att från fyra månaders ålder, kan barnet börja med smakprov i storlek med ett 

kryddmått för att prova andra smaker. Detta fick betydelse i granskningen av resultatet. 



 31  

Rekommendation var större smakportioner när tidsskrifterna skrevs stämmer med det som 

är skrivet i tidsskrifterna. Sett efter rekommendationen idag har många av barnen börjat med 

annan mat för tidigt. 

8.2.2 Betydelse för mamma 

Mamma är den domän som har flest utsagor i tidskrifterna (n=100). De flesta utsagorna 

gäller mamman och amning (n=91). Endast en liten del tar upp uppfödning med 

bröstmjölkersättning (n=9). 

Tidskrifterna uppmuntrar mammor att öva amning, för att kunna amma sitt barn utan 

problem. Enligt Zwedberg (2010) är det när amningen är väl etablerad som mamman känner 

att hon kan ta till sig sitt barn. I tidskrifterna fanns beskrivningar på hur mamman tar till sig 

barnet och är lyhörd för barnet. 

Det framkom i tidskrifterna att när amningen inte fungerar försöker mammorna smyga med 

nappflaskan eller komma med undanflykter mot omgivningen. Detta stämde med Zwedberg 

(2010) som skrev att det är nästan tabubelagt att inte amma sitt barn och Redshaw och 

Henderson (2012) bekräftade mammornas känsla av misslyckande och oro för att vara en 

dålig mamma när amningen inte fungerar. Tidskrifterna beskrev att många mammor kände 

sig misslyckade. Kände skuld och skam, när amningen inte fungerade, men också att de 

kunde få stöd av varandra. 

Det fanns flera anledningar till att mamman valde att inte amma sitt barn. I tidskrifterna 

beskrev mammor att de tycker det är kladdigt, söligt och äckligt. Andra mammor ansåg att 

det gör ont i brösten när barnet ska äta. Tidskrifterna visar att en del mammor valde att inte 

amma då de ville att barnets pappa ska känna sig delaktig. Tidsskrifterna visade att dagens 

småbarns föräldrar är väl medvetna om jämställt förhållande. Föräldrarna delar på 

föräldraledigheten. Idag är det vanligare att mammorna har en karriär som de inte vill eller 

kan vara borta från under en längre period.  

Tidskrifterna visade att mammorna är osäkra på om barnet fick i sig tillräckligt med 

bröstmjölk och valde därför ge ersättning. Problemet som uppstod när amningen inte 

underhölls var att bröstmjölken sinar. Detta beskrevs i tidskrifterna, mammor berättade att 

de gav lite ersättning men att de snart slutade amma helt då mjölken sinande. Här har BVC 

en viktig roll med information om hur amningen fungerar samt att vara ett stöd till 

mamman. Detta framgick av riktlinjerna för BVC sköterskan i rikshandboken (2012) men 

även Brown, Reynor & Le (2009) och Dearden m.fl (2002) menade att med stöd och hjälp 

från vården ammar mammorna längre.    
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Omgivningen har betydelse för hur mammor ammar sina barn.  Zwedberg (2010) menade att 

mamman går igenom en förändringsprocess när hon väntar sitt barn. Hon menade även att 

mammorna ansåg att de hade ett prov att genomföra, att kunna producera egen mjölk till 

barnet. I tidskrifterna bekräftade mammorna att de upplevde en känsla av att samhället 

ansåg att de skulle amma sitt barn. Mammorna upplevde att omgivningen hade åsikter om 

hur länge mamman skulle amma. 

Rikshandboken (2012) visade att det fanns flera kroppsliga fördelar med att amma sitt barn. 

I dagens samhälle när mamman ska gå ner i vikt direkt efter förlossningen kan amningen 

hjälpa henne till en viktminskning. Folkhälsoinstitutet (2003) menade att mamman inte fick 

använda sig av någon diet under amningsperioden. Men inte alla mammor går ner i vikt av 

att amma. Båda varianterna framkom i tidskrifterna. 

Återkommande i tidskrifterna var att brösten förändras under amningsperioden. Mammor 

berättade att de fick stora bröst, men att de senare ofta krympte till någon storlek mindre 

mot innan. Vi lever idag i ett kroppsfixerat samhälle. Mammorna i tidskrifterna var inte 

främmande för att operera sig när de är färdiga med graviditet och amning. Mer forskning 

om kvinnors upplevelser och påverkan av en kroppslig förändring som blir under graviditet, 

förlossning och amning behövs. 

När kvinnan ammar sitt barn minskar risken att drabbas av bröstcancer och livmodercancer 

men även osteoporos (Rikshandboken, 2012). Inget av detta fanns beskrivet i några 

tidskrifter, eftersom det skulle ha kunna påverka kvinnan till att amma.  

Amning beskrivs av både forskare (Folkhälsoinstitutet 2003) och av tidskrifterna att den kan 

fungera som skydd mot ny graviditet. Ingen utsaga visade på att någon mamma har använt 

sig av den metoden för att skydda sig mot graviditet. Många är osäkra på metoden och för att 

metoden ska fungera måste mamman helamma barnet och inte ge någon ersättning. 

Eftersom många kombinerar amning och bröstmjölkersättning faller den preventivmetoden. 

Metoden är bra då mamman inte behöver använda sig av något hormonpreparat som kan 

överföras via bröstmjölken till barnet och hormonerna minskar bröstmjölkproduktionen 

(Folkhälsoinstitutet 2003). 

8.2.3 Betydelsen för pappa 

Forskningen som beskrevs i bakgrunden lyfte fram mammans roll medan pappan fick stå 

tillbaka. Det fanns inte lika mycket forskning om amningens betydelse för pappan. Några 

forskare kallade till och med pappan för den andra föräldern (Berg & Lundgren, 2010). 

Tidskrifterna skilde sig inte från forskningen. Även i dessa skrevs det lite om pappan eller om 

hans roll som förälder (n=14). När det gällde tidskrifter för föräldrar så fanns det inget som 
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talade om att de riktar sig till endast mammor, förutom den som heter ”Mama”. De andra två 

har föräldrar i sin titel. Ändå riktade sig tidskrifterna till mammor. De hade kända kvinnliga 

mammor på framsidan samt intervjuer med dem i tidningen. Papporna fick stå utanför redan 

från början. 

Befintlig kunskap och åsikter gick isär när det gällde anknytningen mellan pappa och barn. 

Karlsson (2008) menade att pappa och barn kan knyta an lika bra som mamma och barn 

medan Berg och Lundgren (2010) ansåg att pappan är den andre föräldern och det tar längre 

tid för pappa och barn att knyta an. Den enda tidningen som hade någon beskrivning av 

anknytningen mellan pappa och barn var ”Vi Föräldrar”. Här beskrevs hur pappa och barn 

kan ha en mysig stund tillsammans även om mamman ammar barnet. Vid uppfödning med 

bröstmjölkersättning skildrades kontakten mellan pappa och barn när pappa matade barnet 

med flaska. 

Om föräldrar delar omvårdnaden av sitt barn kan pappa och barn knyta an lika bra som 

mamma och barn, trots att barnet ammas helt. Det gäller för pappan att hitta andra 

aktiviteter som inte innefattar matstunden. Goodman (2004) och Jordan och Wall (1993) 

beskrev att badstunden verkade vara pappans aktivitet. Speciella aktiviteter för pappa och 

barn tycks vara bra. Samtidigt ger det mamman en stunds avkoppling och hon kan koppla av 

själv en liten stund eller umgås med syskonen i familjen. 

Pappans roll när det finns en nyfödd i hemmet handlar om att vara den som sköter 

hushållsarbetet. Det framkommer i tidskrifter likväl som i forskning. Jordan och Wall (1993) 

menade att pappans viktiga roll blir att stötta och uppmuntra mamman så hon kan amma. 

Berg och Lundgren (2010) kallade pappan för assistent och inhoppare och pappan ska 

prioritera mamman och barnet framför sina egna behov. Det får konsekvenser såsom 

avundsjuka och utanförskaps känslor som pappan får brottas med. Om inte pappan får känna 

sig delaktig utan vara den förälder som kommer i andra hand. En pappa har lika stor rätt som 

mamman att känna sig delaktig och känna att han duger som pappa. 

I alla tidsskrifterna fanns konkurrens om barnet mellan föräldrarna beskrivet. Spädbarnet 

beskrevs i tidskrifterna ha en starkare anknytning till mamman när det ammas, detta fanns 

även beskrivet inom forskningen (Berg & Lundgren 2010). Forskningen Goodman (2004), 

Zwedberg (2010), Stremler och Lovera (2004) och Jordan och Wall (1993) visade på pappor 

kunde känna avundsjuka mot både barn och mamma och att detta påverkade relationen till 

mamman. Att inte kunna ge barnet mat skapade en frustration hos en del pappor och de 

kände sig inte som likvärdiga föräldrar när de inte kunde ge barnet mat (Goodman, 2004). 

Även detta fanns i tidskrifterna, så på denna punkt är forskningen och tidsskrifterna lika. 
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Amningsfrekvensen minskar i Sverige, vilket kan bero på att många föräldrar är mer 

medvetna och kräver jämställdhet. Barnet får bröstmjölkersättning för att pappan ska kunna 

mata barnet. Detta stämmer överrens med det som fanns beskrivet i tidskrifterna likväl inom 

forskningen av att papporna upplevde ett mer jämställt förhållande när de kunde vara 

delaktiga i matningen (Goodman, 2004). 

8.2.4 Betydelsen av stöd 

Vi har sett i vår studie att behovet av stöd är stort en tredje del av utsagorna (n=67) handlade 

om stöd. Även forskningen visar att det finns stort behov av amningsstöd bland mammor. 

Enligt Dahl (2004) var en av orsakerna till detta de tidiga hemgångarna från BB. Ytterligare 

en orsak till att mammor är i stort behov av stöd och då kanske vänder sig till tidsskrifter är 

det som Zwedberg (2010) beskrev att mammorna upplevde att de får olika råd från 

vårdpersonalen. Även detta fanns beskrivet i tidskrifterna. 

I tidskrifterna fanns en del råd vid amning, både från professionella (n=34) och från andra 

experter (n=17). En studie från USA (Frerochs, m.fl. 2006) visade samma resultat att det 

mesta som skrivits om amning var råd och inte fördelarna med amning. I 

nationalencyklopedin(2012) beskrevs det att effekterna av massmedia kan utgöras av 

förstärkningar och att massmedia har haft en påverkan på samhällets utveckling men även på 

samhällsdebatten. Om amningens fördel beskrevs i större utsträckning i tidsskrifterna skulle 

detta på sikt kunna påverka mammor till att vilja amma mer och där med öka 

amningsfrekvensen. 

Det professionella stödet fanns beskrivet i ungefär samma utsträckning i alla tre 

tidsskrifterna. Det stöd som gavs till föräldrarna via tidskrifternas egna professionella d.v.s. 

barnmorskor och BVC-sköterskor handlade till stor del om hur mamman ska få amningen att 

fungera när det uppstått problem. Råden som gavs följer riktlinjerna i Rikshandboken 

(2012). En nackdel med att råd gavs via tidsskrifter var att de blir väldigt generella och 

opersonliga. Detta hade att göra med att tidsskrifterna är ett massmedium som sänder ut 

information till ett stort antal läsare, men vilka läsarna är vet inte den som ger information 

och inte heller hur läsaren kommer att tolka den. 

Något som återkommit i tidskrifterna var frågor om alkoholens påverkan på mamma och 

barn. Detta var inte något som tagits upp i bakgrunden men som det fanns forskning på, det 

fanns även riktlinjer inom BVC (Rikshandboken, 2012) att det kom frågor om alkohol och att 

de gav råd om detta via tidskrifterna kan ha att göra med att mammor kan tycka att det är 

jobbigt att själva ta upp det med sin BVC sköterska. Om hon har druckit alkohol är hon rädd 

för att bli sedd som en dålig mamma. Alkohol kan vara något som många BVC sköterskor 
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tycker är jobbigt att ta upp och diskutera med föräldrarna och därför slätas över genom att 

lämna ut en broschyr till föräldrarna. 

Enligt SOSFS 2008:33 ska informationen om amning och bröstmjölkersättning som ges av 

professionella vara objektiv. Det framkom i tidskrifterna att professionella som arbetar inom 

vården med amningsrådgivning framhäver amning som det bästa alternativet samt att det 

gav en bättre anknytning. Detta motsäger att informationen ska vara liktydlig vad föräldern 

väljer att ge sitt barn för mat. Det är en etisk konflikt för BVC personal som har i sitt uppdrag 

att främja amning, men samtidigt ska vara objektiva i sin information  

(Jankov Picha, 2012) 

Det framkom i både tidskrifter och i forskning att mammorna fick många olika råd hur de ska 

amma sitt barn. Zwedberg (2010) menade att det viktigaste uppdraget som BB och BVC 

personal har är att hjälpa mamman och barn att ”knyta band” till varandra och inte bara 

avhjälpa problemen med amning, det är anknytningen som är viktigast.  Hon ansåg att 

personalens viktigaste uppgift inom BB och BVC inte hinns med, utan att fokus blir att 

amningen ska fungera för att barnet ska få mat. 

Personalen har ingen gemensam vårdfilosofi (Zwedberg, 2010). Tidskrifterna beskrev hur 

personalen på BB ger olika råd. Det fanns en illustration i en av utsagorna om att du som 

mamma kommer att få olika råd av personalen och att du ska lyssna på den som du känner 

förtroende för. Det är viktigt att professionella som arbetar med amningsrådgivning tar reda 

på hur amningsrådgivning framställs i tidskrifter. 

När det gäller råd från andra experter förekom detta endast i två tidsskrifter, i ”Mama” har vi 

inte funnit något sådant. När andra experter ger råd bygger de dessa på sina egna 

erfarenheter och vad som har fungerat för dem. Enligt Dahl (2004) är råd från andra 

experter en viktig informationskälla. Det som inte framkom är när experterna själva hade 

barn som ammades. Råd från andra experter som hade ammande barn för flera år sedan kan 

ha fött upp dem efter en annan anda och även råden som gavs från de professionella kan ha 

ändrats sedan dess. Råden kan ibland bli felaktiga utifrån de riktlinjer som finns om amning. 

I tidskrifterna nämns den ideella föreningen Amningshjälpen som stöd för att få en 

fungerande amning och att dit kan mamman vända sig vid problem med amningen. 

Amningshjälpen (2012) är en organisation med stor erfarenhet och intresse inom amning.  

Den kunde lyftas mer i tidskrifterna. Organisationen stöttar mammorna både vid problem 

med amningen men även när mamman vill ge sitt barn bröstmjölkersättning. 

I tidskrifterna fanns även praktiska hjälpmedel (n=16) beskrivna som hjälper mamma och 

barn till en lättare och varaktig amning. De praktiska hjälpmedlen fanns framförallt i de 
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reklamannonser riktade till mamman. Det fanns ingen skillnad vad det gällde innehållet i 

reklamannonserna mellan de olika tidsskrifterna. En viss skillnad kan ses mellan forskningen 

(Svensson & Nordgren, 2002) och tidsskrifterna. I tidsskrifterna och i forskningen fanns 

amningskuddar, amningsinlägg, amnings-BH och kläder som underlättar amningen 

beskrivna. Men i forskningen beskrevs även uppsamlingskopp, bröstpumpar och 

amningsnapp dessa fanns inte med bland de praktiska hjälpmedlen som finns i tidsskrifterna 

(Svensson & Nordgren, 2002). 

8.2.5 Massmedia påverkan 

Massmedia används enlig Le Wallén (2004) som den största informationskällan av gravida 

kvinnor. Om detta stämmer i Sverige är det viktigt att personal inom vården som arbetar med 

amningsrådgivning känner till vad som skrivs. Le Walléns (2004) studie är gjord för några år 

sedan och skulle eventuellt idag få ett annat resultat pga. internets spridning. 

Resultatet av vår studie visade på att det mesta som skrivits om amning i svenska tidsskrifter 

för föräldrar är råd och inte amningens fördelar. Massmedia är med och påverkar den 

enskilda individen i konkurrens med familj och samhällets normer (Nationalencyklopedin, 

2012). Att det i tidsskrifterna inte skrivits mer om amningens fördelar kan ha en negativ 

inverkan på individen och bidra till den sjunkande amningsstatistiken. Arora, McJunkins, 

Wehrer och Kuhn (2000) visade i sin studie att 90 % av de tillfrågade kvinnorna som gav 

bröstmjölkersättning skulle ha övervägt att amma sina barn i större utsträckning om de fått 

mer information via media. Här spelar det tidsskrifterna skriver om amning en viktig roll. 

Hendersons, Kitzinger och Green (2000) studie visade på att flaskmatning oftare förekom i 

tidsskrifter i Storbritannien och ansågs mindre problematisk. Vår studie visade på att de 

flesta utsagorna i tidskrifterna handlade om amning. Det som främjade amningen ur 

mammans synpunkt beskrevs lika mycket som svårigheterna med att amma. Flaskmatning 

var endast lite beskrivet och de fördelar som framkom var att förhållandet mellan mamma 

och pappa blir mer jämställt och fler kan dela på ansvaret med att ge bebisen mat. 
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9 SLUTSATS 

Resultatet visade att det som framkom om amning i tidskrifter för föräldrar var övervägande 

råd för att få amningen att fungera för mamman. Mammans upplevelse av amning var i 

fokus. Det som förbättrade amning framkom i samma utsträckning som svårigheterna med 

att amma. Uppfödningen med bröstmjölkersättning var mer sparsamt beskrivet i 

tidskrifterna. De visade på fördelar med flaskmatning för ett jämställt föräldraskap. I 

tidskrifterna framkom att amningsstödet från professionella utövare inom vården upplevdes 

positivt av flera föräldrar, men även förvirrande då råden skiljer sig åt. Personalen inom BVC 

behöver vara mer medvetna om hur hela vårdpersonalen framställdes i tidskrifterna och 

arbeta för en gemensam amningsstrategi. 

Befintlig forskning framhåller vikten av bonding och attachment mellan mamma och barn. 

Detta är sparsamt beskrivet i tidskrifterna. Även amningens fördelar för mamma fanns 

beskrivet inom forskning detta fanns inte beskrivet i tidsskrifterna. 

10 FÖRSLAG PÅ VIDARE FORSKNING 

Förslag på vidare forskning som vi kan ge utifrån vår studie var att det behövdes mer 

kunskap om nattamning och avvänjning. Det framkom i tidskrifterna att föräldrarna 

upplevde detta som ett problem. I forskning har inget uppmärksammats kring detta. 

Ett annat intressant område skulle vara att undersöka hur omgivningens inställning påverkar 

en mamma till att amma. Det vore även intressant att undersöka hur kvinnor upplever den 

kroppsliga förändringen som blir i samband med graviditet, förlossning och amning utifrån 

det kroppsfixerade samhälle vi lever idag. 

Internet har idag fått stor genomslagskraft, vilket skulle göra det intressant att undersöka hur 

amning framställs på internet. 
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