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Sammanfattning    
 
Flera studier visar amningens fysiska och psykiska hälsofördelar för mor och barn, dock 
avvänjer kvinnor som lider av postpartum depression amning tidigt om de presenteras 
med utmaningar under amningen. Syfte med denna studie är därför att beskriva hur 
kvinnor som lider av postpartum depression upplever amning. Nio kvinnor deltog i 
studien, fem förstföderskor och fyra omföderskor, varav 5 intervjuades och 4 erhöll 
semistrukturerade frågeformulär med öppna svarsalternativ. En reflekterande 
livsvärldsansats som baserar på fenomenologi användes under datainsamling och 
dataanalys. Resultatet visar att amningen som fenomen är komplex och innebär en 
utmaning för kvinnan. Den essentiella innebörden av fenomenet beskrivs som ”amning 
som en kraftkälla, där den har potential att vara både kraftgivande och stärkande samt 
riskerar vara kraftdränerande”. Detta beskrivs vidare utifrån fyra innebördselement: 
”att knyta kontakt med och lära känna sitt barn”, amning som återhämtning”, ”amning 
som energikrävande” och ”att känna sig ömtålig och utsatt”. Vårdande av kvinnor som 
lider av postpartum depression under amning innebär att assistera kvinna att möta sin 
osäkerhet och stärka hennes förtroende för att lita på sin förmåga att amma sitt barn. När 
amningen fungerar bra har den potentialen att inge kraft och stärka kvinnan i 
moderskapet. Fungerar amningen däremot inte bra riskerar den att dränera kraft och 
strävan efter samhörighet och bekräftelse sätts på spel vilket späder på kvinnans redan 
sköra situation och gör henne ännu mer sårbar i förhållande till barnet och sig själv. 
 
Nyckelord: Amning, postpartum, postnatal, depression, sexuell och reproduktiv hälsa, 
vårdande 
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INLEDNING 

Efter möten med kvinnor under min arbetstid som sjuksköterska på psykiatrisk 
vårdavdelning samt under barnmorskeutbildningen såväl inom mödrahälsovården såsom 
förlossningsvården insåg jag att det var vanligt att kvinnor som hamnade i depression 
efter förlossning slutade amma tidigt eller ammade inte alls. Att bli mamma och drabbas 
av depressiva besvär medför extra påfrestningar i en redan ömtålig situation.  Genom 
mer kunskaper omkring amningsupplevelsen från depressiva mammor kan barnmorskan 
utveckla vårdandet av kvinnor som besväras av postpartum depression. 
 

 
BAKGRUND 

Sexuell och reproduktiv hälsa 
”Sexuell och reproduktiv hälsa innebär ett tillstånd av fullständigt fysisk, psykisk, och 
socialt välbefinnande som relateras till individens sexualitet och kring det reproduktiva 
systemet och all dess funktioner och inte enbart frånvaro av sjukdom”. I Sverige 
särskiljas ”sexuell” och ”reproduktiv” detta för att förtydliga att sexualitet inte enbart 
syftar till barnafödande utan även omfattar varje individs relationer och sexuella 
handlingar under hela livsskeden. Sexuell och reproduktiv hälsa inkluderar individens 
hela livscykel och är angeläget för människans självförtroende, intima relationer och 
välmående. God sexuell och reproduktiv hälsa är en mänsklig rättighet och rätten att 
kunna besluta över den egna sexualitet och reproduktion är fundamentalt. Detta avser att 
varje människa har lika möjligheter och befogenheter på lika villkor samt bästa möjliga 
förutsättningar för att kunna bestämma över sin egen kropp och ha ett säkert och 
tillfredställande sexuell och reproduktiv hälsa (Socialstyrelsen & Folkhälsomyndigheten 
2014, s. 11-12). 
 
Barnmorskans arbete omfattar sexuell och reproduktiv hälsa och är hälsofrämjande, 
förebyggande och behandlande (Socialstyrelsen 2006). Barnmorskan arbetar för att 
främja kvinnors sexuella och reproduktiv hälsa under olika livsskeden. Detta innebär att 
barnmorskan i sitt arbete konfronteras med stora livsfrågor, kärlek, födelse och död. Att 
kunna stödja och främja samt kunna förebygga sexuell och reproduktiv ohälsa i olika 
situationer och följa det normala livsförloppet krävs kunskaper inom olika område.  
Kunskaper om kvinnas livssituation och livserfarenheter samt medicinsk kunskap men 
också villkor i samhället är av stor betydelse i förebyggande av sexuell och reproduktiva 
ohälsa (Sundström 2009, s. 29-30). Enligt kompetensbeskrivningen bör barnmorskans 
arbete oavsett verkshetsområde präglas av etiskt och helhet förhållningssätt samt utgå 
från ett humanistiskt värdegrund. Arbete bör i sin tur bygga på vetenskaplig och 
beprövad erfarenhet och genomföras i enlighet med gällande författningar och andra 
riktlinjer. Barnmorskan bör ha förmågan att i dialog ge sakkunnig information, 
rådgivning samt samtalsstöd för att främja sexuell och reproduktiv hälsa. Den vården 
som ges skall så långt som möjligt formuleras och utföras i samråd med individen samt 
utgår från individens behov (Socialstyrelsen 2006).  



 2 

Moderskap 

Transitionen till moderskap innebär en process med stort engagemang som möjliggör 
personlig utveckling och nya livshändelser (Nelson 2003, s. 467-475). Att vara moder 
innebär en period av påtaglig fysisk och psykologisk sårbarhet som medför stora samt 
omfattande förändringar vilket påverkar kvinnans beteende, roller, identitet och 
relationer (Delmore-Ko, Pancer, Hunsberger & Pratt 2000, s. 632-634; Lupton 2000, s. 
55-59). Moderskapet upplevs vara en omvälvande livshändelse som innefattar känslor 
av kärlek, lycka, ömsesidig solidaritet, tillfredsställelse, stolthet, empati samt ett 
fullständigt ansvar för barnet (Ahlborg & Strandmark 2001, s. 320-323; Lupton 2000, s. 
55-59; Nelson 2003, s. 467-475; Nyström & Öhrling 2004, 324-325). Övergången till 
moderskap leder till stora förändringar i rutiner, sysselsättning, sociala nätverk, 
ekonomiska situation och fysiska utseende (Delmore-Ko et al. 2000, s. 632-634) samt 
till upplevelse av ensamhet, besvikelse, isolering och längtan efter vuxenkontakt 
(Ahlborg & Strandmark 2001, s. 320-323; Lupton 2000, s. 55-59). Att erhålla 
fullständigt ansvar för barnet upplevs som en känsla av samhörighet och att en ny 
mening till livet tillför (Ahlborg & Strandmark 2001, s. 320-323) men upplevs också 
stressigt, tungt och krävande vilket präglas av känsla av maktlöshet, otillräcklighet, 
utmattning, förlust och skuldkänsla (Lupton 2000, s. 55-59; Nelson 2003, s. 467-475; 
Nyström & Öhrling 2004, s. 324-325).  
 
För den nyblivna mamman hamnar fokus på den egna behov och intresse i bakgrunden 
av barnet behov och intresse, vilket upplevs som omtumlande och ge upphov till 
identitetskris, känsla av förvirring samt bristande kontroll över ens liv (Ahlborg & 
Strandmark 2001, s. 320-323; Laney, Hall, Anderson & Willingham 2015, s. 131-138; 
Lupton 2000, s. 55-59). Vissa kvinnor uttryckte en sorgsenhet inför förlusten av sina 
gamla liv och kämpade med att upprätthålla sin självbild samt göra sitt bästa för barnet 
(Lupton 2000, s. 55-59; Nelson 2003, s. 467-475). En nyfödd innebär en rollskiftning i 
relationen där den ena kan uppleva en begränsning livet (Lupton 2000, s. 55-59) vilket 
kan medföra känsla av bitterhet, ilska, frustration och konflikter (Nelson 2003, s. 467-
475; Nyström & Öhrling 2004, 324-325). Konflikter i relationen uppstår även pga. 
oenighet om barnvård, amningssvårigheter, oroligt barn, sömnbrist och stödbrist 
(Ahlborg & Strandmark 2001, s. 320-323; Lupton 2000, s. 55-59). Moderskapet 
påverkas även av amnings upplevelse oavsett om den fungerar väl eller dåligt. En 
välfungerande amningen bidrar till bekräftelse i moderskapet. Uppstår det svårigheter i 
samband med amning kan detta få konsekvenser för kvinnans självbild, identitet och 
därmed påverka den förväntade synen på moderskapet (Palmér, 2015, s. 38). Trots att 
kvinnor genomgår identitetskris under övergången till moderskap, realisera de sin 
identitet med en ökad känsla av förtroende om sig själva, sitt moderskap förmåga och 
etablerar en ny moderskapsidentitet (Laney et al. 2015, s. 131-138). 
 
Nelson (2003, s. 467-475) i sin studie identifierade två processer i övergången till 
moderskap: engagemang samt tillväxt och omvandling. Under övergågen till moderskap 
eftersträvar kvinnan att uppföda och ansvara för barnet genom att aktiv involverar sig.  
Genom engagemang och förpliktelse öppnar kvinnan sig till möjligheten att växa och 
omvandlas (Nelson 2003, s. 467-475). Enligt Mercer (2004, s. 229-231) genomgår 
kvinnan i övergången till moderskap fyra stadier under graviditet tills barnet är född och 
tiden fram över. Varje stadie påverkas av flera faktorer som omfattar både kroppsliga 
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och psykologiska omställningar som förändrar kvinnans upplevelse av den egna 
identiteten och dennes förhållande till omgivningen således förändrad livsvärld. 
Kvinnan genomgår fler övergångar vid varje stadie som medverkar till en känsla av 
förtroende och harmoni med sitt barn samt identitetsutveckling (Mercer 2004, s. 229-
231).  
 
Under graviditet genomlever kvinnan förändringar och psykologiska anpassningar samt 
förbereder sig inför sin nya roll genom att söka efter information. Detta stadie utmärkas 
av engagemang, tillgivenhet och förberedelse. Andra stadiet utmärkas av bekantskap, 
lärande och fysisk återställning och börjar med barnets födelse då rollen som mamman 
antas och kvinnan bekantar sig sitt barn. Kvinnan lära sig att trösta och vårda sitt barn 
genom att söka efter familjelikheter samt observerar barnets reaktion till sig själv och 
andra. Tredje stadiet handlar om kvinnans väg in mot en ny normal där kvinnan 
strukturera sitt sätt att fostra för att passa sig själv och sin familj i enlighet med sina 
tidigare erfarenheter och framtida mål. Kvinnan anpassar sig till den förändrade 
relationen med sin partner, familj och vänner. En stor del psykologiska förändringar 
uppkommer när hon lär känna sitt barns signaler och vad som är bäst för sitt barn samt 
anpassar sig till sin nya verklighet. Slutligen uppnås en ny identitet som uppkommer när 
kvinnan internaliserar sin roll och upplever en känsla av harmoni, kompetens och 
självförtroende i sin förmåga att ansvara för sitt barn. Kvinnan förverkligar sitt 
moderskaps identitet genom att etablera intim kunskap om sitt barn som ökar hennes 
trygghetsupplevelse i att vårda och älska sitt barn (Mercer 2004, s. 229-231). 
 

Barnmorskans hälsofrämjande arbete 

Övergången till moderskap innebär en livsomvandlande erfarenheter för kvinnor. Att bli 
mamma innebär att ta på en ny identitet vilket medför en fullständig omprövning och 
omdefiniering av sig själv (Laney et al. 2015, s. 131-138; Mercer 2004, s. 229-231; 
Nelson 2003, s. 467-475). Barnmorskans hälsofrämjandearbete innebär att kunna 
identifiera och ingripa samt vidta åtgärder i avsikt att bistå kvinnan med det verktyg 
som behövs för att förebygga sexuell och reproduktiv ohälsa. Detta går som en röd tråd 
genom Kompetensbeskrivning för legitimerad barnmorskan vilket beskriver 
barnmorskans olika kompetensområden med avseende på information, rådgivning och 
samtalsstöd. Att främja hälsa och förebygga ohälsa i mötet med kvinnor i transitionen 
till moderskap innebär att kunna identifiera, intervenera, stödja samt vidta åtgärder för 
att förse kvinnan med det verktyg som behövs för att kunna anpassa sig till 
moderskapets roll (Socialstyrelsen 2006). 
 
Barnmorskans hälsofrämjandearbete och förebyggande av ohälsa innefattar att ge 
kompetent vård till mor och barn som främjar anknytning (Socialstyrelsen, 2006). 
Enligt Mercer´s (2004, s. 229-231) börjar kvinnan sin uppsökning av information redan 
under graviditet för att förbereda sig inför sin nya roll (Mercer 2004, s. 229-231). 
Barnmorskan i sin profession kan ge kompetent vård och stödja kvinnan i transitionen 
till moderskap genom uppmuntran, aktivt lyssnande samt utbildning. I förenlighet med 
teorin bör vården baseras på faktorer kring barnet födelse, moderns sinnesstämning 
samt det totala hälsotillståndet hos både mor och barn.  (Mercer 2004, s. 229-231; 
Husmillo 2013, s. 46-48). Detta betonas i kompetensbeskrivning för legitimerad 
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barnmorskan med ett arbete som bör präglas av ett etiskt och helhets förhållningssätt 
som utgår från humanistiskt värdegrund (Socialstyrelsen, 2006). Under vårdtillfällen 
kan barnmorskan arbeta hälsofrämjande genom att göra sitt yttersta för att hålla mor och 
barn tillsammans för att främja tidig kontakt och anknytning samt amning (Husmillo 
2013, s. 46-48).  Att vårda och stödja kvinnan i övergången till moderskap ger en 
positiv påverkan inte bara på kvinnan utan även på hela familjen och hennes sociala 
omkrets (Mercer 2004, s. 229-231).  
 

Amning  

Amning är essentiell och ger idealisk näring för barnet samt bidrar till god tillväxt och 
utveckling (WHO & UNICEF 1990) men också innebär en omställning i en kvinnas liv. 
Flera faktorer inverkar på olika sätt på amningen, liksom olika situationer kan inverka 
vilket påverkar kvinnans beslut om amning gällande initiering, varaktighet samt 
exklusivitet (Yngve & Sjöström 2001, s. 733-735). Enligt Palmér (2015, s. 37-38) 
innehar amningen makt att antingen sammanfläta och underlätta sambandet mellan mor 
och barn eller förhindrar och hämma detta. Mot bakgrunden av detta kan amningen ses 
som mer än enbart en biologisk anpassning eller en kulturell företeelse. Det är en 
existentiell relation som påverkar kvinnans existens som mamma samtidigt som 
mamman och barnets relation påverkas. Amningen är även förenad med övergången till 
moderskapet vilket bistår kvinnan med resurser samt bidra till existentiell bekräftelse av 
att både duga som kvinna och mamma samt uppleva sig kompetent båda i roller eller 
försvårrar det förväntade moderskapet (Palmér, 2015, s. 37-38).  
 

Rekommendationer och riktlinjer för amning 

Under 1981 utarbetade världshälsoorganisationen (WHO) och FN barnens fond 
(UNICEF) policy och strategier för att främja amningen, s.k. innocenti deklaration. 
Innocenti deklarationen reglerar kvinnans rätt till amning under första halvåret och 
innehåller kriterier som bör uppfyllas i syfte att skydda, främja och stödja kvinnor med 
amningen och därmed minska späddbarnsdödligheten. WHO och UNICEF författade 
handlingsplanen ”tio steg till lyckad amning” som en gemensam amningsstrategi vilket 
utgår ifrån evidensbaserad forskning och redogör för hur amningen aktivt kan stödjas, 
skyddas och främjas. WHO rekommenderar helamning i sex månader och därefter 
fortsatt amning med tilläggskost under barnens två första levnadsår för att åstadkomma 
bästa möjliga tillväxt, utveckling och hälsa. Helamning innebär att ingen annan dryck 
eller mat ges till barnet samt barnet bör matas ofta och på obegränsad tid 
(WHO/UNICEF 1990). 
 
I Sverige utgår rekommendationer för amning efter världshälsoorganisationen 
rekommendationer och under 2012 uppfyllde 14% rekommendationen (Socialstyrelsen, 
2014). Enligt Socialstyrelsens (2014) minskar enbart amning medan delamning ökar 
med barnets ålder. Under 2012 ammades helt eller delvis 86 % vid 2 månaders ålder, 76 
% vid 4 månaders ålder och 63 % vid 6 månaders ålder (Socialstyrelsen, 2014). 
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Kvinnors amningsupplevelser 

Amning anses av de flesta kvinnor vara en väsentlighet och det naturliga sättet att förse 
sitt barn med de näringsämnen som behövs för tillväxt och utveckling. Amning upplevs 
vara både tillfredsställande och ångestfylld samt ses som en väg in och en bekräftelse av 
moderskapet. Amningen uppfattas vara ett sätt att visa ett kärleksfullt engagemang, 
omsorg, ge tröst och förkroppsliga relationen till sitt barn. Det ge en ömsesidig 
kommunikation och förbindelse mellan mor och barn (Lupton 2000, s. 55-59; Lööf-
Johansson, Foldevi & Rudbeck 2013, s. 40-41; Palmér, Carlsson, Mollberg & Nyström 
2010, s. 3-6; Mozingo, Mitzi, Droppleman & Merideth 2000). För de flesta kvinnor 
skapar amningen en känsla av meningsfullhet och närvaro i livet såväl som ett trivsamt 
göromål som tillstår med samhörighet till sitt barn. (Lupton 2000, s. 55-59; Lööf-
Johansson et al. 2013, s. 40-41; Mozingo et al. 2000). Amningen upplevs stärka 
kontakten, närheten, och förbandet med barnet och motiverar kvinnan att fortsätta trots 
svårigheter (Lamontage, Hamelin & St-Pierre 2008, s. 4-10). Att ha ett barn beroende 
av sig för näring upplevs av de flesta kvinnor vara givande och tillger en innebörd i att 
vara behövd och viktig (Lupton 2000, s. 55-59; Lööf-Johansson et al. 2013, s. 40-41; 
Mozingo et al. 2000).  
 
Att vara bunden upplevs som påfrestande och stressigt. Amningen uppfattas som 
naturligt samt skulle komma igång av sig och vid amningssvårigheter påverkas 
självkänsla vilket för med sig skuldkänslor (Lupton 2000, s. 55-59; Mozingo et al. 
2000). Problem med läckande bröst, smärta och obehag påverkar kvinnans autonomi, 
självkänslan samt självständighet (Lupton 2000, s. 55-59; Lööf-Johansson et al. 2013, s. 
40-41; Mozingo et al. 2000). Enligt Palmér, Carlsson, Mollberg & Nyström (2012, s. 3-
7) innebär allvarliga amningssvårigheter en existentiell vilsenhet i moderskapet vilket 
tvingar kvinnan in i en ständig kamp som kan medföra att den förväntade ömsesidiga 
kontakten med barnet slås sönder. Amningssvårigheter medför utanförskap och 
ambivalens samt försvårar för kvinnan att etablera samhörighet samt dela med barnet i 
den förväntade ömsesidigt sätt och därmed sätta gränser för gemenskap och närhet med 
barnet (Palmér et al. 2012, 3-7). I strävan efter samhörighet och gemenskap med barnet 
innebär amningssvårigheter en ständig kamp som medför kris i den egna identiteten, 
vilket i sin tur gör att kvinnan känner sig vilsen i hennes försök att vara en bra mamma 
(Palmér et al. 2014, s. 24-27). 
 

Behovet av stöd vid amning 

Behovet av stöd vid amning är väsentligt och påverkar amnings durationen (Almqvist-
Tangen, Bergman, Dahlgren, Roswall & Alm 2012; Gleeson, Flowers & Fenwick 2014, 
s. 222-223; Lamontage et al. 2008, s. 4-10; Oakley, Henderson, Redshaw & Quiley 
2014). Enligt studier av Palmér et al (2010, s. 3-6; 2012, s. 3-7; 2014, s. 24-27) är det 
väsentligt för amningens fortsättning om det finns möjlighet för kvinnan att känna 
trygghet i amningsrelationen, vilket kan uppnås genom bekräftelse ex. från 
vårdpersonal. Möjligheten för kvinnan att kunna dela med sig sina erfarenheter med 
någon förtroendefull person, liksom individuell stöd, kan stärka och underlätta för 
henne att hantera sin amning (Palmér et al. 2010, s. 3-6; 2012, s. 3-7; 2014, s. 24-27). 
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I en population-baserad prospektiv studie av Almqvist-Tangen, et al. (2012) påvisade att 
brist på stöd och problem vid amning kan vara en orsak till tidigt amningsavslut. Enligt 
Lamontage et al. (2008, s. 4-10) innefattar behovet av stöd både moraliskt och fysiskt 
stöd. Moraliskt stöd uttrycktes genom uppmuntran, trygghet, lyhördhet och en positiv 
attityd, vilket hjälper till att stärka kvinnan beslutsamhet att fullfölja amning. Fysiskt 
stöd innefattar råd och tips som relateras till amning, hjälp med hantering av amning 
samt hjälp med hushållsarbetet såsom rengöring, matlagning, osv. (Lamontage et al. 
2008, s. 4-10). Gleeson et al. (2014, s. 222-223) uppvisade i sin studie att en positiv 
amningsupplevelsen förstärks genom gott stöd. Gott stöd innebär att vårdpersonalen 
uppvisar lyhördhet, på så sätt upplevs amningsstödet och informationen som personligt 
och anpassad efter egna problemområden (Gleeson et al. 2014, s. 222-223). Vård och 
stöd till ammande kvinnor ska ha utgångspunkt från kvinnans erfarenheter av sin 
amning (Lamontage et al. 2008, s. 4-10; Palmér 2015). Motstridiga eller felaktiga råd 
från vårdpersonal försvårar amningsupplevelsen.  Lyhördhet och stödjande 
förhållningssätt är avgörande för kvinnans framgång vid amnngssvårigheter och stärka 
självförtroende samt underlättar amningen (Lamontage et al. 2008, s. 4-10).  
 

Amningens hälsoeffekter på kvinnan 

Kramer & Kakuma (2012, s. 6-10) påvisade i sin studie att enbart amning i sex månader 
minskar förekomsten av mag-tarm infektioner, medverkar till snabbare viktnedgång och 
förhindrar graviditet samt gör att menstruationen återinträder senare hos kvinnan. 
Amning har även visat sig minska risken för bröstcancer (Kramer & Kakuma 2012, s. 6-
10). En metaanalys av 47 studier med ca 147 275 kvinnor visade 4,3 % minskning av 
risken för bröstcancer för varje år som kvinnan ammade jämfört med de som inte 
ammade (Collaborative Group on Hormonal Factors in Breast Canc 2002, s. 190-192). I 
studien av Bernier, Plu-Bureau, Bossard, Ayzac & Thalabard (2000, s. 382) uppvisades 
28 % minskad risk för bröstcancer hos kvinnor som ammade längre än 12 månader. 
Mezzacappa & Katkin (2002, s. 189-190) utförde experiment mellan amning och 
flaskmatning för att mäta stressnivån och amningens effekt på kvinnans stämning.  De 
ammade kvinnorna rapporterade mindre stressupplevelser och tyder på att amningen 
medverkar till minskad negativa stämningsupplevelser.  Ett liknande resultat påvisades i 
studien av Mezzacappa, Guethlein & Katkin (2002, s. 302-304) som även den tyder på 
att amningen är förknippad med minskad stressnivå hos kvinnan. Mezzacappa, Kelsey 
& Katkin (2005, s. 356-359) studie tyder på att helamning medverkar till lägre 
hjärtfrekvens samt minskar den sympatiska inverkan på stressupplevelsen. 
 

Amningens inverkan på barnet 

Bröstmjölken innehåller alla näringsämnen och den energi barnet behöver under det 
första halvåret och främjar barnets immunsystem och förebygger därmed infektioner 
(Álvarez 2007, s. 6-13). Forskning visar att bröstmjölk minskar risken för akut 
öroninflammation, ospecifik gastroenterit, nedre/övre luftvägsinfektioner, atopisk 
dermatit, astma hos små barn, fetma, typ 1 och 2 diabetes, barnleukemi, plötslig 
spädbarnsdöd, och nekrotiserande enterokolit. Även barnets kognitiva och 
känslomässiga utveckling främjas av bröstmjölk samt skyddar mot infektioner och 
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kroniska sjukdomar (Allen & Hector 2005; Englash, Montgomery & Wood 2008, s. 
345) 
  

Postpartum depression (PPD) 

Postpartum depression (PPD) är en depression som uppkommer inom 4 veckor efter 
förlossning enligt Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-IV). 
PPD bör åtskiljas från postpartum blues vilket avser humörsvängningar som 
uppkommer under första veckan till tio dagar postpartum som vanligtvis lösa utan något 
ingripande (Beck 2006, s. 41-43). Depressionen förekommer hos 8-15% av kvinnor 
under postpartum perioden. I Sverige drabbas ca 10 000 kvinnor varje år av depression 
under de första månaderna efter barnets födelse. För att diagnostisera PPD krävs första 
gångs framträdande av depressiva besvär inom sex veckor efter förlossningen och detta 
ska inte kunna återkopplas till annan diagnos eller sjukdom i den internationella 
sjukdomsklassifikationen (ICD) manualen (Wickberg & Hwang 2003, s. 18).  
 
För att få diagnosen depression måste minst fem av kriterierna uppkommit samtidigt 
under en period av minst två veckor och har påverkat individens sociala eller 
yrkesmässiga förmåga enligt DSM-IV. Kriterierna är viktförlust/viktuppgång, 
koncentrationssvårighet, sömnsvårigheter, skuldkänslor, självmordstankar, etc. 
Dessutom ska åtminstone ett av symtomen vara antingen sänkt stämningsläge, förlust av 
intressen eller välbefinnande (Beck 2006, s. 42; Wickberg & Hwang 2003, s. 18-19). 
Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård av depression och ångesttillstånd (2010, s. 
18-20) rekommenderar screening av nyblivna mammor för egentlig depression, sex till 
åtta veckor efter förlossning (Socialstyrelsen 2010, s 18-20). Screeningen utförs med 
hjälp av en självskattningsskala, Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS) 
(Socialstyrelsen, 2010; Wickberg & Hwang 2003, s. 37) och om kvinna befinner sig i 
riskzonen för depression remitteras hon till en psykolog eller läkare för en utförlig 
klinisk bedömning (Socialstyrelsen 2010). 
 

Riskfaktorer för postpartum depression  

Beck (2001, s. 278-281) och Robertson, Grace, Wallington & Stewart (2004, s. 291-
293) uppvisade i sina studier att prenatal depression och ångest, påfrestande 
livshändelser, bristande socialt stöd samt tidigare depression/psykisk ohälsa utgjorde de 
största riskfaktorerna för utvecklande av postpartum depression (Beck 2001, s. 278-281; 
Robertson, et al. 2004, s. 291-293). Stress, låg självkänsla och oplanerad/oönskad 
graviditet utgjorde också risk även för PPD (Beck 2001, s. 278-281). Sömnstörningar, 
förlossningssmärta och trauma (Kendall-Tackett 2007, s. 5-8) samt relationsproblem, 
ekonomisvårigheter, arbete eller tvivel över den egna förmåga att sköta om barnet kan 
influera kvinnans situation och försvaga dennes förmåga att hantera och bearbeta de 
svårigheter som uppkommer efter barnafödandet. Detta i sin tur kan bidra till ännu ökad 
psykologisk sårbarhet samt risk för depression (Beck 2001, s. 278-281; Kendall-Tackett 
2007, s. 5-8). 
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Kvinnors upplevelse av postpartum depression 

Vid PPD utsätts kvinnan för en mängd outhärdliga känslor såsom skuldkänslor, skam, 
ilska, ångest, ensamhet, trötthet/utmattning, nedstämdhet, koncentrationssvårigheter, låg 
självkänsla samt sömnsvårigheter (Beck 2002, s. 462-468; Beck & Indman 2005, s. 572; 
Edhborg, Friberg, Lundh & Widström 2005, s. 263-265; Friberg & Edhborg 2014, s. 5-
7; Gardner, Bunton, Edge & Wittkowski 2014, s. 757-761). Kvinnans upplevelse 
präglas av irritation, otrygghet, ensamhet och sporadiska samt okontrollerade känslor 
(Beck 2002, s. 462-468; Beck & Indman 2005, s. 572). En del kvinnor uttrycker sig 
vara frånkopplad av sina känslor samt upplever känslor av tomhet, hopplöshet och 
sorgsenhet vilket i sin tur leder till att de isolerade sig från andra (Beck 2002, s. 458-
468; 2006; Friberg & Edhborg 2014, s. 5-7; Gardner et al. 2014, s. 757-761). Enligt 
Gardner, et al. (2014, s. 759) utgör en viktig orsak till isolering att inte kunna dela sina 
problem med andra. Avskildhet från omvärlden och känslor av ensamhet visade sig hos 
flertal av kvinnorna då det uppstod konflikt över förväntad glädje och lycka över 
barnen. Kvinnan drar sig undan och sveper sig i tron att ingen annan kunde förstå vad 
de genomlider och upplever (Beck 2002, s. 452-468; Friberg & Edhborg 2014, s. 5-7; 
Gardner et al. 2014, s. 757-761). Upplevelser av emotionella konflikter utmärker sig i 
kvinnans uppfattning av moderskap, barnens beroende och upplevelse av ilska (Beck 
2002, s. 452-468; Blum 2007). Majoriteten upplever mostridiga konflikter mellan 
förväntad moderskaps upplevelser och den egna erfarenhet av moderskapet (Beck 2002, 
s. 458-462; Blum 2007; Edhborg et al. 2005, s. 263-265) vilket leder till skuldkänslor, 
sorg samt känslor av förtvivlan (Blum 2007).  
 
Identitetskonflikt uppstår när kvinnan inte känna igen sig själv (Beck 2002, s. 458-462; 
Friberg & Edhborg 2014, s. 5-7; Gardner et al. 2014, s. 757-761), har svårt att acceptera 
den nya rollen som mamma (Gardner et al. 2014, s. 757-761) och inte kan styra över sitt 
liv. Att vara tillräcklig mentalt och fysiskt för barnen upplevs vara en påfrestande och 
ansträngande (Friberg & Edhborg 2014, s 5-7). Upplevelse av ångest och panik 
genomtränger kvinnans liv och bidrar till en upplevelse osäkerhet (Beck 2002, s. 452-
468) av att vara oduglig som mamma, svag, klen samt sårbar (Beck 2002, s. 452-468; 
Friberg & Edhborg 2014, s. 5-7). Osäkerheten i sin tur förstärker ångesten och upplevs 
som att vara på kanten av vansinne och utgjorde en fara för kvinnans existens (Beck 
2002, s. 452- 468). Omhändertagande av barnet innebär även ett konfliktområde där 
kravet från barnet upplevs omfattande vilket förstärker kvinnans uppfattning av att vara 
en dålig mamma samt påverkar självkänsla. Känsla av att inte vara tillräckligt och 
kunna ta hand om barnet leder till oro för barnets hälsa eller matvanor och såg sig själva 
som dåliga, otillräcklig eller kärlekslösa mödrar (Beck 2002, s. 452-468; 2006; Blum 
2007; Edhborg et al. 2005, s. 263-265; Friberg & Edhborg 2014, s. 5-7; Gardner et al. 
2014, s. 757-761).  
 

Effekter av postpartum depression på mor och barnrelationen 

Flera studier visar att kvinnor med PPD oftast tendera att ifrågasätta egna förmågan att 
vårda för sitt barn och olika depressiva besvär kan försvåra för kvinnan att interagera på 
ett känslosamt och lyhört sätt med barnen (Beck 2002, s. 452-468; 2006, s. 44-45; Blum 
2007, 52-57; Gardner et al. 2014, s. 757-761). PPD har negativa effekter för kvinnans 
beteende, emotionella utveckling och påverkar interaktionen samt anknytningen mellan 
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mor och barn (Beck 2002, s. 452-468; 2006, s. 44-45; Blum 2007, s. 52-57; Bureau, 
Easterbrooks och Lyons-Ruth, 2009, s. 527-531; Gardner et al. 2014, s. 757-761). Grace 
& Sansom (2003, s. 201-243) påvisade ett utpräglande men selektiva effekter av PPD på 
mor och barnrelationen, barnets tillväxt och utveckling. PPD hade negativ effekter på 
mor och barn interaktionen under första året då kvinnor med PPD uppvisade otrygg 
anknytning i jämförelsen med icke-PPD mödrar och påverkade barnets kognitiva 
utveckling såsom språk och IQ (Grace & Sansom 2003, s. 201-243). Martins och 
Gaffan (2000, s. 739-743) genomförde en analys av sju undersökningar som studerade 
anknytningsmönstret hos barn till mammor med och utan PPD och kvinnor som inte 
uppvisade andra kända problem. Det uppkom att barn till deprimerade mammor var 
mindre benägna att visa trygg anknytning och var mer benägna att visa undvikande eller 
oorganiserade former av anknytning (Martins & Gaffan 2000, s. 739-743). Bureau, 
Easterbrooks och Lyons-Ruth (2009, s. 527-531) påvisade i sin prospektiva studie att 
kvinnor som uttrycker depressiva besvär då barnet är nyfött uppvisade störningar i 
anknytningen och medverkar till utveckling av depression hos barnen senare under 
barndomen och som vuxen.  
 

Amning och postpartum depression 

Forskning om sambandet mellan amning och postpartum depression har rapporterat 
både positiva och negativa sammankopplingar. Amning medför en kroppslig kontakt 
med barnet och stärka interaktionen samt intimiteten mellan mor och barn. Amningen 
har visat sig ha skyddande effekter på kvinnan genom att skydda stressupplevelsen och 
minskar därmed risken för negativa stämningar som i sin tur minska depression 
(Donnot, Vauclair & Bréjard 2008, s. 357-358; Mezzacappa, Guethlein & Katkin, 2002, 
s. 302-304; Mezzacappa & Katkin 2002, s. 188-190; Mezzacappa, Kesley & Katkin 
2005, s. 356-359).  Postpartum depressiva besvär kan ha negativ inverkan på amningen 
varaktighet och kan utgöra en ökad risk för lägre amnings intensitet samt en tidigt 
avslutande (Dennis & McQueen, 2007; Gaffney, Kitsantas, Brito & Swamidoss 2014, s. 
; Grace och Sansom 2003, s. 201-243; Nishioka et al. 2011). Watkins, Meltzer-Brody, 
Zolnoun & Stuebe (2011, s. 216-219) uppvisade att tidiga amningsproblem såsom 
smärta associerades med ökad risk för depressiva symtom två månader postpartum och 
antyder att tidiga amningssvårigheter kan vara en ökad risk för postpartum depression. 
Liknande resultat visades i Dennis & McQueen (2007) studie att kvinnor med 
amningssvårigheter var mer benägna att utveckla depressiva symtom i förhållande till 
de kvinnor som upplevde amningen positivt. Kvinnor som upplevde smärtor i 
bröstvårtorna var betydligt mer benägna att bli deprimerade (Kendall-Tackett 2007, s. 5-
8). Palmér, et al. (2014, s. 24-27) uppvisade att amningssvårigheter kan ge upphov till 
existentiell sårbarhet som kvinnan själv inte är medveten om. Den sårbarheten gör sig 
tydligt i form av skamliga känslor, såsom ilska mot barnet, motvilja att amma. 
Svårigheter med amningen kan skapa alienation hos kvinnan från sig själv, sin kropp, 
omgivning och även från barnet som i sin tur kan medföra hinder för en kärleksfull 
relation med barnet och sig själv (Palmér, et al. 2014, s. 24-27). 
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PROBLEMFORMULERING 
Amningen uppfattas som essentiell och en väg in samt en bekräftelse av moderskapet. 
Amning är ett område som de flesta kvinnor upplever oroväckande och stressigt, 
speciellt när det inte fungerar som förväntat. Problem med amning har visat sig leda till 
känslor av hopplöshet och tvivel i egna förmågan att sköta om barnet samt ge upphov 
till vilsenhet i moderskapet. Forskning om kvinnors upplevelser av amning vid PPD är 
begränsad. Som beskrivet i bakgrunden kan upplevelse av PPD medföra till ett tidigt 
amningsavslut samt att svårigheter vid amning kan innebära en ökad påfrestning i en 
redan sårbar situation. För att kunna tillhandahålla optimal vård till kvinnor som lider av 
PPD vid amning, behöver befintlig forskning kompletteras med studier som belyser 
kvinnor som lider av PPD levda erfarenheter av amning.   
 
SYFTE 
Syftet är att beskriva hur kvinnor som lider av postpartum depression upplever amning. 
 

 
METOD 

Ansats 
En reflekterande livsvärldsansats har använt med tillvägagångssätt som bygger på 
fenomenologi som grund för analysen. En reflekterande livsvärldsansats möjliggör att 
ge en beskrivning av en företeelse så som det upplevs av någon. En reflekterande 
livsvärldsansats har som mål att upptäcka, analysera, klargöra, förstå och beskriva 
essentiella innebörder av det fenomen som undersöks. I denna studie är amning vid 
postpartum depression som är det fenomen som avse att undersökas. Ett 
fenomenologiskt tillvägagångssätt kan belysa amningens väsentliga innebörd som 
fenomen och dess variationer, därmed möjligöra förståelse för kvinnors upplevelse av 
amning vid PPD. Under hela forskningsprocessen tillämpades metodprinciperna 
öppenhet och följsamhet för fenomenet, samt ett kritiskt och problematiserande 
förhållningssätt genom att tygla en förförståelse (Dahlberg, Dahlberg & Nyström 2008, 
s. 95-120). 
 

Urval  
Den främsta inklusionskriterier för att kunna delta i studien är att kvinnorna har en 
upplevelse av att amma och att de har fått diagnosen för PPD. För att hitta lämpliga 
deltagare kontaktades tre olika barnavårdscentraler i södra Sverige. Tillstånd att 
genomföra studien beviljades av verksamhetschefen från de olika mottagningarna. Efter 
beviljat tillstånd informerades BVC-sjuksköterskor på de olika mottagningarna och blev 
anmodade att ställa frågan till de mödrar som ammar eller har ammat och har varit 
drabbade eller är drabbade av PPD om deras medverkan i studien. De kvinnor som 
visade intresse till att delta erhöll skriftlig information om studien (bilaga 1) från sina 
BVC-sköterskor och författaren. Kvinnorna blev ombedda att lämna sina 
telefonnummer till BVC-sköterskorna och blev sedan uppringda av författaren för att 
bekräfta intresse och boka tid för intervju samt mottog muntlig information om studien. 
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Sex kvinnor intresseanmäld sig från BVC-mottagning, en tackade nej efter att ha blivit 
uppringd av författaren.  
 
Ytterligare urval av informanter tillfördes genom sökning på två facebooksidor: 
”amningshjälpen slutna grupp” och ” Till dig som flaskmatar ditt barn – tips och råd på 
vägen!”. Elva kvinnor anmälde intresse och erhöll information om studien (bilaga 1) via 
deras facebook mail. Alla elva kvinnor uppgav ha drabbat av depression samt ammade 
och erhöll information om studien (bilaga 1) samt frågeformulär (bilaga 2) eftersom de 
inte hade möjlighet att genomföra en intervju. Efter flera påminnelser, svarade fyra av 
kvinnorna på frågeformulären. Totalt svarade 4 informanter frågeformulären. 
 
Slutligen ingick totalt nio informanter i studien, varav fem var förstföderskor och fyra 
omförderskor. Fem av kvinnorna intervjuades och fyra kvinnor erhöll frågeformulär 
med öppna frågor där de fick skriva öppet om varje fråga. Alla informanter uppgav 
svarat på EPDS-skalan och remitterades vidare till psykolog, där de genomgick 
samtalsterapi. Alla informanter uttryckte att depressionen inte var helt över men mådde 
betydligt bättre. Två informanter fick komplettera behandlingen med antidepressiva. 
Kvinnorna hade olika amningserfarenheter, fem av kvinnorna ammade i genomsnitt ca 
13-20 månader och ammade fortfarande vid intervjun tillfällen. Fyra av informanter 
hade slutat med amningen varav två slutade efter en månad, en slutade efter ca tre och 
en halv månad och en slutade efter ca åtta till nio månader. 
 

Datainsamling  
För att ha möjlighet att beskriva hur kvinnor med postpartum depression upplever 
amning genomfördes datainsamling i form av öppna och reflekterande 
livsvärldsintervjuer samt semistrukturerade frågeformulär med öppna svarsalternativ. 
En reflekterande livsvärldsintervju innebär att fokus läggs på fenomenets innebörder 
dvs. hur det erfars, uppfattas eller upplevas av personen som intervjuas för att få en 
djupare förståelse av intervjuarens erfarenheter (Dahlberg, et al. 2008, s. 95-120). 
 
Två intervjuer hölls i kvinnornas hem och tre erhölls i ett konferensrum i södra Sverige 
efter kvinnorna önskemål. Intervjuerna varade mellan 17-30 minuter och spelades in via 
mobiltelefonen vilket godkändes av intervjupersonen innan. Innan intervjun påbörjades 
skrev kvinnorna på skriftligt samtycke (bilaga 3).  
 
Intervjun inleddes med en öppen fråga hur upplevde/upplever amningen under 
depressionen och informanterna tilläts berätta utifrån sin erfarenhet och under intervjuns 
gång ställdes uppföljande och fördjupande frågor för att erhålla detaljerade skildringar 
om kvinnornas erfarenheter såsom, ”du nämnde tidigare om … kan du förklara mer, 
kan du utveckla, vill du berätta mer om dem, vad innebär det att du? På så sätt 
uppmuntrades kvinnorna att beskriva variationer i sina känslor och upplevelser. Under 
intervjun fanns en medvetenhet om den egna förförståelsens inverkan på 
förståelseprocessen. Därför präglades intervjun av ett tyglat förhållningssätt gentemot 
vad informanten berättade om där författaren ställde uppföljande frågor för att inte ta 
det obestämd för bestämd (Dahlberg, et al. 2008, s. 121-124).  
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Frågorna i det semistrukturerade frågeformulären utgick efter de frågor som uppkom 
under de muntliga intervjuerna och utformade så att kvinnorna kunde svara öppet om 
varje fråga. Intervjuerna genomfördes mellan februari 2015 till maj 2015 och 
frågeformulären skickades ut under juni månad 2015 via messenger.  
 

Dataanalys 
Bearbetning av det insamlade intervjuerna i föreliggande studie gjordes i enlighet med 
fenomenologisk analys så som det beskrivs av Dahlberg, et al. (2008). Dataanalysen har 
som syfte att beskriva fenomenet och dess innebörd utan tolkning, förklaring eller 
konstruktion för att vara ärlig mot de inhämtade datamaterialen. Analysen av data har en 
trepartsstruktur vilket beskrivs som en rörelse mellan helhet-delar-helhet, som innebär 
en delning av textens meningar för att sedan för ihop de till en ny helhet som beskriver 
fenomens väsentliga innebörd. Dahlberg, et al. (2008) betonar vikten av att 
inledningsvis skaffa sig en helhetsförståelse av innehållet i datamaterialet. Denna 
inledande fas består av en läsning av materialet till dess att det känns bekant och 
därefter tar analysen vid med metodprinciperna; öppet sinne samt tyglande 
förhållningssätt. Under analys processen är det av betydelse för författaren att hålla ett 
öppet sinne och vara känslig för nyanser och förändringar i texten betydelse. Detta i 
syfte att beskriva de innebörder som finns i materialet utan att förvanska dessa. 
(Dahlberg, et al., 2008) 
 
Varje intervju transkriberades ordagrant och analyserades av författaren. Intervjuerna 
lästes igenom flera gånger för att få en förståelse och en känsla av det som en helhet 
samtidigt som ett öppet sinne erhålls. Med en helhetsförståelse i åtanken, delades varje 
text till mindre segment, s.k. meningsbärande enheter – enheter som bär på mening. De 
meningsbärande enheter läste om för att få förståelse av innebörden av varje enhet och 
behandlades varje mening i sin helhet. De enheter som relaterade till varandra slogs 
ihop för att bilda kluster av mening. Kluster av mening hjälper till för att strukturera 
meningsbärande enheterna. Det nya texten (kluster) lästes om och relaterades till 
varandra och bildar mönster som svarar på syftet. Detta mönster av innebörder bildade 
sedan den essentiella strukturen för fenomenet.  
 

Etiskförhållningssätt  

All forskning som involverar människor skall bedrivas på ett sätt som respekterar 
mänskliga rättigheter och människovärdet (Codx, 2015). Efter att ha tagit del av Codex 
(2015) råd om forskningsetik har alla informanter som deltog i studier fått skriftlig och 
muntlig information. Informanterna försäkrades också om att kunna avstå när som helst 
från studien utan att det skulle påverka deras fortsatta vård samt kunna avsluta sitt 
deltagande utan förklaring. Informanterna tillförsäkrades om konfidentialitet för den 
informationen de ger till forskaren, att all data avidentifieras samt att uppgifterna 
bevaras från obehöriga. Enligt lagen om etikprövning (SFS 2003:460) är prövning via 
Etikprövningsnämnden inte nödvändig när det gäller forskning på avancerad nivå på 
högskoleutbildningar, därför har detta inte utgjorts. 
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Alla informanter fick själva välja plats och tid för intervjun för att skapa ett tillåtande 
förhållningssätt. Utifrån författarens förförståelse om känsligheten runt depression, 
erhöll en öppen attityd genom att inte lägga värderingar i frågeställningarna samt erbjöd 
ev. paus vid behov under intervju. Detta för att möjliggör till en god relation där 
kvinnorna vågade berätta om sina känslor och erfarenheter. Forskaren förklarade syftet 
med studien och hur intervjun var utformad innan varje intervju samt uppmanade 
informanterna att våga berätta mer även om det upplevdes jobbigt 
 
 

RESULTAT 
Den essentiella innebörden i kvinnors upplevelse av amning vid PPD kan beskrivas som 
”amning som en kraftkälla, där den har potential att vara både kraftgivande och 
stärkande samtidigt som den riskerar vara kraftdränerande” i moderskapet.  Amning 
som en kraftkälla innebär att en väl fungerande amning har potential att inge kraft och 
stärka kvinnan i moderskapet vilket innebär för kvinnan att kunna bemöta och 
interagera med barnet samt få en bekräftelse i sin roll som mamma.  
 
Amningen ger en stunds vila och återhämtning i den annars så svåra situationen vilket 
upplevs läkande och stärkande och i sin tur ökar självförtroende samt medvetenhet om 
den egna förmågan att kunna älska och tar hand om barnet trots postpartum depression. 
Vid amning kan kvinnan se barnets reaktion och respons . Att se barnets tillfreds och 
lugn vid bröstet under amningen och det lugnet som amningen tillfördes upplevs 
stärkande och medför en känsla av glädje, frid, samhörighet och gemenskap med barnet. 
Detta i sin tur medför en känsla av bekräftelse av barnets och ens egen duglighet som 
mamma. Amningen utgör en resurs som tillför en möjlighet för kvinnan att upptäcka 
och lära känna sitt barn och sig själv. En väl fungerande amning utgör en räddning för 
kvinnan och en betydelsefull förbindelse med barnet där kvinnan känner sig behövd och 
bekräftad i sin moderskapsroll och därtill även en bekräftelse på det.  
 
Amningen som kraftdränerande innebär en ständig kamp om osäkerheter och tvivel om 
att våga lita på barnets förmåga att ta bröstet samt den egna förmågan att amma och då 
duga både som kvinna och mamma. I strävan att navigerar genom depressiva 
upplevelser, anpassa sig till den nya situationen och samtidigt försöka upprätthålla 
amningen uppstår en kamp i moderskapet. När amningen inte upplevs som förväntad 
uppstår känslor av misslyckande, skuld, otillräcklighet, tvivel och uppgivenhet i 
moderskapet. Amningen upplevs då som energikrävande då kvinnan måste kämpa med 
att navigera igenom de negativa tankarna i hennes strävan efter samhörighet med barnet 
och få bekräftelse av moderskapet. Detta upplevs som en extra påfrestning i en redan 
sårbar situation och kvinnan lotsar till att beskylla sig själva och sin kropp samt sin 
duglighet som mamma och kvinna, därmed känner sig ännu mer utsatt och sårbart och 
riskera att hamna djupare i depressionen.  
 
Den essentiella innebörden beskrivs vidare utifrån fyra innebörselement; ”att knyta 
kontakt med och lära känna sitt barn”, ”amning som återhämtning”, ”amning som 
energikrävande” och ”att känna sig ömtålig och utsatt”.  
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Att knyta kontakt med och lära känna barnen 
Att knyta kontakt med och lära känna barnen innebär en känsla av samhörighet och 
tillgivenheten som är betydelsefull för mor och barn relationen. Kvinnorna hade stora 
förväntningar på amningens betydelse för mor och barn relationen samt såg amningen 
som en självklarhet. Amningen uppfattades som samhörighet till barnet och en 
möjlighet till kontakt, gemenskap och närhet med barnet. Detta upplevdes som en viktig 
del av barnets skötsel men också som det bästa för barnet samt positivt för 
anknytningen. Möjligheten att kunna amma sitt barn upplevdes som ett privilegium som 
uppfattas att komma varandra nära i den annars så svåra situationen kvinnan befann sig 
i.  
 
”jag har alltid sett amning som nåt väldigt vackert just mellan mor och barn … lite 
privilegium och får … bandet mellan mor och barn” (3) 
 
”det är samhörighet med sitt barn” (2) 
 
 Amningen upplevdes av kvinnorna vara jätte viktigt och ett måste barnet att finnas. 
Amningen såg som en möjlighet till närhet, trygghet och hjärtlighet till barnet vilket 
kvinnorna upplevdes stärka relationen till barnet. För kvinnorna var amningsstunden en 
möjlighet till kontakt och ett naturligt sätt att komma nära barnet och få en stund ihop 
samt lära känna varandra.  
 
”ett sätt att ge kärlek och närhet till mina barn” (9) 
 
”amningen för mig är kontakten mellan mig och barnet, det var våran stund, våran 
möjlighet till kontakt och lära känna varandra så” (4) 
 
I och med depressionen upplevde kvinnorna svårighet att knyta an med barnen. 
Amningen upplevdes vara en underlättning i förbindelsen mellan mor-barn relationen, 
som skapade en gynnsam förutsättning för kvinnorna att återanknyta tätare band med 
barnet under och efter depressionen. Amnings stund utgjorde en möjlighet som 
upplevde vara ett naturligt sätt att återanknyta med barnet efter att ha spenderat tid ifrån 
varandra samt underlättade för mor och barn att upptäcka, lära känna, njuta och känna 
gemenskap med sitt barn. Kvinnorna upplevdes att amningen gav dem ett speciellt band 
som varit värdefullt efter depressionen och den tuffa starten. 
 
”det hjälpte mig att skapa kontakt till barnet och få känslorna att växa fram” (9) 
 
”genom amningen har jag återknutitden kontakt som vi gick miste om den första tiden” 
(7) 
 
Under amningen sammanförs mor och barn med varandra. Samspelet och samarbetet 
med barnet under amning innebär en möjlighet till kommunikation, vilket stimulerar 
och underlättar kontakten med barnet.  Amningen utgjorde en stund där kvinnorna 
kunde koncentrera helt på barnet och stunden vilket medför ökad förståelse för och 
tillfredsställelse av barnets behov samt egna behov på moderskapet.  
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 ”var härligt att amma och jag njöt verkligen av amningen och känslan av att kunna 
förse mitt barn med all näring det behöver men även kunna trösta” (9) 
 
 

Amning som återhämtning 
Amningen som återhämtning innebär en stund av glädje, avslappning, lugn och ro där 
kvinnorna kände sig tillfreds men också såg det positiva i sin förmåga att sköta barnet. 
Kvinnorna upplevde amningen fantaktiskt och underbart när det fungerade utan 
bekymmer samt ökade deras självförtroende som annars var sårbart vid postpartum 
depression. En fungerande amning ingjuter harmoni vilket ingav hopp och bistod 
kvinnorna med styrka och kraft att både lita på sig själv samt på barnet förmåga att 
amma.  
 
”jag har ofta tänkt att om jag inte hade ammat hade jag nog inte haft mitt barn i 
famnen särskilt ofta ... jag kände att amningen kompenserade för allt det andra jag inte 
kunde ge” (9) 
 
Barnets sätt att komma till att ro och njuta vid bröstet samt det lugnet som amningen 
tillfördes upplevdes som en bekräftelse på barnets kärlek för kvinnorna, men också en 
bekräftelse på kvinnans kapacitet att tillfredsställa barnet. Att få se sitt barn glad och 
lugn vid bröstet utgjorde att kvinnorna upplevde sig gladare och överlycklig av att de 
lyckats amma. Kvinnorna kände sig mer kompetent i sina roller och utvecklade en ökad 
självförtroende i sitt moderskaps förmåga.  
 
”man blev lugn och glad och då kändes det spännande … glädje och lugnet och det här 
mysiga man kunde sitta och amma honom och bara glädjas och koncentrera sig på 
stunden … då kände jag mig lycklig” (4) 
 
”det känns mer naturligt att man sitter där och då är det bara jätte mysigt … en känsla 
av att det är så här det ska vara fantastiskt känsla tycker jag att det är, tillfreds” (2) 
 
I och med depressionen tillkommer negativa känslor av otillräcklighet och kvinnorna 
upplevde sig vara värdelös samt inte duga som mamma. När kvinnorna mådde som 
värst så ville de försvinna då de upplevde sig vara en dålig mamma, människa och fru. I 
och med att kvinnorna upplevde en lugn och ett tillfredställt barn i samband med 
amningen fick de hopp och en positiv inställning i deras förmåga att klara av sin nya 
roll. En fungerande amning upplevdes som en räddning, läkande samt stärkande och 
utgjorde en stor del i kvinnans återhämtning. Amningen stärkte och ingav kvinnorna 
kraft att kämpa och ta sig ur de negativa tankar som uppkom under depressionen och 
inser då sin betydelse både för barnet och för sig själv.  
 
”amningen var nog lite utav min räddning faktiskt, när jag mådde så som värst så vill 
jag egentligen bara försvinna då var ändå amningen som höll, som höll mig vid liv”(3) 
 
”barnets sätt att komma till ro och njuta vid bröstet var också en bekräftelse på att 
barnet älskade mej trots mina andra brister” (9) 
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Amningen som återhämtning innebär en stund för andhämtning och vila för kvinnorna. I 
och med depressionen upplevde kvinnorna negativa tankar om sig och svårighet att 
stänga av dessa tankar. Amningsstunden blev ett tillfälle för kvinnorna att bromsa upp, 
låta kroppen koppla av och få tid för sig själva samt kunna reflektera. Amningen försåg 
kvinnorna med en möjlighet till vila, avslappning och ett avbrott från den dagliga 
aktiviteten samt en möjlighet inse sitt värde.  
 
”när man har det svåra runt depressionen så var amningen ändå en liten andhämtning i 
det” (3)  
 
”när jag mådde som sämst så var det svårt och stänga av huvudet och när jag satte mig 
bara där och bara ammade så lugnade det ner mig också … det fick en lite och slappna 
av med” (1) 
 
Depression förorsakade stress både fysiskt och psykiskt samt medförde negativa tankar 
om sig själv och sin förmåga att ta hand om sitt barn. Amningen innebär en stund av 
god sinnesstämning vilket bromsade och ingav kvinnorna med möjligheten att kunna se 
det positiva i deras förmåga att sköta barnet. Amningsstunden var ett tillfälle för 
kvinnorna att se barnets respons, känna lycka, förälskelse och kärlek vilket stärkte 
självförtroendet samt utgjorde en bekräftelse på moderskapet.  
 
”där kunde jag just om amningsstunden kunde jag ändå känna lycka, kärlek” (3) 
 
”när hon blev gladare bebis så blev jag också en gladare mamma … det gjorde ju det 
jätte mycket bättre att man mår bättre” (1) 
 

Amning som energikrävande 

Amningen som energikrävande innebär att finnas tillhands vilket är en tvetydlig 
upplevelse varav den dels består av att känna sig behövd. Kvinnorna upplevdes 
amningen som att ägna sig helt och erhålla fullt ansvar för barnet och samtidigt uthärda 
situationen trots svårigheter och komplikationer som uppkom. Amningen uppfattades av 
att vara barnets enda matkälla vilket upplevdes av en del av kvinnorna som en känsla av 
börda. Att vara barnet enda matkälla och ha fullt ansvar krävdes fullkomlig 
tillgänglighet och uppmärksamhet vilket upplevdes ansträngande och begränsande och 
medförde upplevelse av ensamhet samt ökade det redan befintliga lidandet som 
depressionen medförde.  
 
”jag kände mig behövd som mamma … jag var hans näring och matkälla samtidigt som 
jag fick det här närkontakt” (3) 
 
”jag tyckte att det var jobbigt och frustrerande att amma. Jag kände mig oerhört låst av 
att vara den främsta källan till mitt barns överlevnad” (6) 
  
Att finnas tillhands innebär en känsla av ensamhet i att behöva utföra allting för barnet, 
trösta och vara barnet enda matkälla och näring. Detta upplevdes kvävande och som en 
begränsning i vardagen och förde med sig irritation över att det skulle ammas igen och 
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igen och allt kring barnets mat var kvinnans ansvar. Kvinnorna upplevde att amningen 
tog mycket energi och kämpade med ansvaret. Kvinnorna kände sig ensam i att amma 
och förse barnet med det näring den behöver samt ta hand om barnet. Kvinnornas känsla 
av frustration och ensamhet förstärktes vid varje amningstillfälle och orsakade tvivel i 
den egna förmågan duga som mamma samt gör kvinnan ännu mer sårbar. 
 
”jag kände mig ofta irriterad att vara ständigt tillgänglig för amning” (6) 
  
”tyckte att amningen i början som svår och ganska begränsande, som ansvarsfull och 
kvävande, jag var ju den enda som gav maten” (7) 
 
Amningen krävde engagemang, tillgänglighet och tid vilket förde med sig frustration 
och irritation till både barnet och kvinnorna själva. Amningen upplevde som en 
stoppkloss i vardagen. Detta upplevdes både som en möjlighet att stanna upp, stressa 
ner och vara med barnet men upplevdes också tillförde ännu mer stress och spädde på 
kvinnans känsla av total orkeslöshet, irritation samt ökad stress upplevelse.  
 
”när det var som mest stressande då bli amningen en stoppkloss i det hela, att jag var 
tvungen och sitta där … jag måste ta hand om mitt barn det var det som fick mig och 
mår dåligt … det späder på allting” (2) 
 
Att vara tillgänglig inför varje amningstillfälle medför även en upplevelse av inre stress. 
Att orka finnas där för sina barn är viktigt för kvinnorna. Med fler barn krävdes 
kvinnorna på flera områden och amningsstunden blev en kamp där kvinnorna fick 
kämpa med att vara i stunden, koppla ner och vara med barnet. Amningsstunden blev 
därmed utmärktes av irritation och en vantro i den egna förmågan att vara duglig som 
mamma och finnas där för alla.   
 
”med första barnet kan man sitta och intensiv amma … jag kände inte som jag hade 
tiden så där och sätta mig med henne, bara henne och bara amma” (1) 
 
Amningen innebär att prioritera barnet och vara bunden med totalt fokus på barnet. I 
och med depressionen kände kvinnorna för att komma iväg och få en stund för sig själv. 
Kvinnorna upplevde att amningen medförde att de kände sig låst och begränsade. 
 
”både avlastning eller få sova en hel natt … när man ammar så är det svårt, man kan 
liksom inte va ifrån dem så här jätte länge … det var ju det jag kände var jobbigt” (1) 
 
 

Att känna sig ömtålig och utsatt 

I stunder där amningen upplevdes svår kände kvinnorna sig ännu mer ömtåliga och 
utsatta. När amningen vållade besvär skapade det besvikelse, förtvivlan och osäkerhet 
vilket förstärkte kvinnornas känsla av skuld, skam, misslycka och otillräcklighet som 
mamma, kvinna och människa.  Kvinnorna uttryckte motstridiga tankar om att 
eventuellt avsluta amningen helt vid svårigheter men härdade ut för barnets bästa. 
Problem med amningen innebär extra påfrestning och kvinnorna kände sig otillräckliga 
och ännu mer osäker på sig själva och i sitt moderskaps förmåga. Amningen blev ett 
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tillfälle där kvinnorna fick kämpa med att navigera sig igenom osäkerheter och tvivel 
över den egna förmågan att både duga som mamma och tillgodose sina barns behov 
samt sina egna behov.  
 
”hon kunde liksom inte komma till ro vid bröstet och då blev det en kamp liksom och i 
och med att man tvivlade lite i sig själv så det sinade det med det … jag kände mig så 
otillräcklig” (1) 
 
”den första tiden fanns motstridiga tankar om jag skulle sluta amma helt, då jag 
upplevde det som så svårt, men ändå ville amma för bebisens bästa” (7) 
 
 
Svårigheter med amningen gjorde det svårare för kvinnorna att koppla av och stänga av 
negativa känslor om sig själv som uppkom i samband med depressionen. När amningen 
inte blev som förväntad förstärkte det kvinnornas negativa känslor om att inte vara 
tillräcklig eller duga som mamma och kvinna. Kvinnorna kände sig besvikna över att 
amningen inte funkade och upplevde sig ännu mer sårbar i förhållande till barnet. 
 
”när det började strula då bli det svårt med för då förstärks alla känslor av att man inte 
är riktigt tillräcklig” (1) 
 
”förtvivlad, ledsen, misslyckad att det inte funkade och så börja jag tvivla på mig själv” 
(4) 
 
Kvinnorna uppfattades amningen som en självklarhet och problemfritt. Problem med 
amning vid PPD upplevdes som misslyckande som mamma och kvinnorna klandrade 
sig själva och sin kropp. När verkligheten inte blev som förväntade uppkom det 
negativa tankar som gjorde att kvinnorna hamnade ännu mer ner i depressionen.  
  
”jag kände att det var något fel på mig som inte bara kunde amma” (7) 
 
Kvinnorna tvivlade mycket på sig själva, kände sig värdelösa och stressade sig för att få 
amningen att funka. Det blev som en ond spiral där negativa tankar uppkom om sina 
kroppar samt amningsförmågor och kvinnorna grävde sig ner i negativa tankar. 
Kvinnorna upplevde det väldigt svår att ta sig ur de negativa tankar som uppkom och 
kände sig ännu mer ömtåliga och sårbar i en redan utsatt situation. 
 
”jag gick ner längre i depressionen efter att har insett att det inte funkade” (4) 
 
 
Kvinnorna upplevde även att det fanns yttre press på amningen även om det var en 
självklarhet för dem att amma. Amningen medförde kroppsliga förändringar vilket 
upplevdes smärtsamt och frustrerande. Upplevelse av smärta i samband med amningen 
uppgav panik känsla inför nästa amningstillfälle och upplevde som ett påhäng men 
också utmattande. Andras och egna förväntningar på amning gav upphov till ilska och 
känsla av ensamhet vilket ledde till känslan av misslyckande och gav upphov till dubier 
i kvinnornas förmågor att ta hand om barnet på ett lämpligt sätt.  
 



 19 

”det jobbigaste för mig sen var att det var så väldigt mkt mjölk, bröstet jag inte ammade 
från, sprutade och allt blev blött. Det var också svårt att se att amningen var så 
besvärlig för hon fick kämpa för att hinna med” (7) 
 
”fick panik inför nästa amningstillfälle pga den smärta jag fick när jag ammade” (8) 
 
 
Amnngssvårigheter medför problem i mor-barnrelationen och försvårar närheten samt 
samspelet med barnet. Amningssvårigheter utgjorde ett hinder i att ge och ta hand om 
samt dela med barnet av den förväntade ömsesidigt känslan av gemenskap och närhet. 
Kvinnorna upplevdes amningsavslut som förlorad kontakt och närhet till barnet och 
vissa kvinnorna uthärda situationen och fortsatt amningen trots svårigheter och 
förhoppning att återanknyta med barnet. Kvinnorna kände sig övergivna och rädsla att 
förlora närheten till barnet infann sig i deras vardag.  
 
”jag var jätte ledsen över att det inte funkade … jag kände inte kontakten barnet mitt att 
det var mitt barn utan det var bara en sak som skulle var där det var så … i och med att 
det inte funkar så förlorade jag ju kontakten den känslan det blev mera jobbigt så det 
blev mest förvirrad och tvivlande” (4) 
 
 
 
DISKUSSION 

Metoddiskussion 

En reflekterande livsvärldsansats som baserar sig på fenomenologisk kunskapsteori med 
intervju och frågeformulär som datainsamlingsmetod valdes då syftet är att beskriva hur 
kvinnor som lider av PPD upplever sin amning.  Validitet och generaliserbarhet har 
genomsyrat hela forskningsprocessen för att öka studiens värde, dvs. hur giltigt, 
tillförlitligt och överförbart samt delaktighet resultatet är. För att öka studiens giltighet 
har författaren fört en beskrivning av kriterier för urval, datainsamlingsmetod samt 
dataanalys gjort i metodavsnittet.  
 
Vid en livsvärldsintervju med syfte att förstå innebörder i fenomen är ett 
urvalskriterium där deltagarna har en upplevelse av fenomenet i fråga nödvändigt för att 
ge ett innehållsrikt och varierat material som möjligt samt utgör en grund för studiens 
giltighet och tillförlitlighet (Dahlberg et al. 2008; Malterud 2014, s. 65-66). Ett 
strategiskt urval som syftar att i mån det är möjligt eftersöka variation i urvalet, både 
vad det gäller amnings upplevelser men också antal barn samt depressions längd 
utfördes (Maltreud 2014, s. 66-67). Urvalens utgångspunkt har varit att inkluderar 
informanter som fått diagnosen PPD med olika amningserfarenhet för att möjliggöra för 
variationer. En svaghet i studien kan vara att forskaren inte kan med säkerhet intyga om 
att informanterna fått diagnosen PPD, utan utgick efter informanternas berättelse om 
depressiva upplevelse, psykologkontakt, ev. behandling och depressionens varaktighet. 
Totalt deltog nio kvinnor med olika amningserfarenheter som beskrivit i metoden, vilket 
möjliggjorde med variationer och kan ses som en styrka i föreliggande studien. En 
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annan begränsning i föreliggande studie är variationen i urvalet beträffande 
förstföderskor och omföderskor, då det under tiden för datainsamling fanns flera 
förstföderskor än omföderskor som uppfyllde kriterierna. Det fanns dock spridning i 
amningslängd och amningserfarenheter vilket kan ge olika utgångspunkter samt 
infallsvinklar utifrån tidigare erfarenheter och upplevelse som kan medföra till ökad 
giltighet generaliserbarhet i studiens resultat. 
 
Materialet i föreliggande studie inhämtad genom öppna intervjuer som spelades in och 
via frågeformulär med öppna frågor. Intervjuerna inleddes med en öppen fråga för att få 
intervjupersonerna att kunna berätta öppet om fenomenet i fråga som det är levde och 
uppfattade. Att spela in intervjuarna möjliggjorde för forskaren att aktiv lyssna till 
intervjupersonernas berättelser, skriva ner ord samt meningar för att kunna ställa 
följfrågor vilket gör det möjlig för väsentliga innebörder av fenomenet att komma fram. 
Detta möjliggjorde öppenhet och uppmärksamhet under intervjuns gång. Enligt 
Dahlberg, et al. (2008, s. 121-170) innebär öppenhet och följsamhet i datainsamling att 
inte ta det obestämbar som bestämd under forskningningsprocessen. Detta innebär att 
forskaren är medveten om att förförståelse är en förutsättning för att förstå något av det 
som berättas men också en medvetenhet om att kunna tygla den så att det inte är enbart 
forskarens egna tankar som speglas i resultatet. Under intervjun gång ställdes 
följdfrågor i syfte för att få intervjupersonen att utveckla sitt resonemang, bekräfta att 
forskaren har uppfattat rätt samt få en djupare förståelse för fenomenet samt för att 
styrka studiens giltighet och objektivitet (Dahlberg et al. 2008, s. 121-170). 
 
För en novis forskare begränsas ens kapacitet att tränga djupare i ett fenomen under en 
intervju när den leder till svåra reaktioner för informanten, det är därför av vikt att ha 
tillit i sig själv och till informanten (Dahlberg, et al. 2008). Forskarens förförståelse av 
kvinnors upplevelser av postpartum depression kan ha påverkat utformningen av 
intervjuerna genom att följdfrågor på vissa områden inte ställdes pga. informantens 
kroppspråk. Detta hanterade forskaren genom att under intervjuns gång uppmanna 
kvinnorna att våga berätta även det de upplever jobbigt samt erbjöd en tidspaus. För att 
även möjliggör för informanterna att kunna känna sig bekväma och vilja dela med sig 
levde erfarenhet fick varje informant själv bestämma plats och tid för intervju.  
 
Ytterligare datamaterial inhämtades genom semistrukturerade frågeformulär pga. 
tidbrist och för få informanter. Frågorna till frågeformulären formulerade utefter 
författarens egen förförståelse samt av frågor som framkom under de muntliga 
intervjuerna, vilket utgjorde en förutsättning som forskaren ansåg fylla kraven för 
tillförlitlighet och giltighet. Detta kan även innebära en svaghet i föreliggande studie då 
frågorna kan innebär en begränsning i informanternas svar. (Maltreud 2014, s. 229). För 
att öka giltigheten och tillförlitligheten samt försäkra sig om att frågorna var rätt 
formulerade och möjliggjorde svar till fenomen, utfördes en pilotintervju. En 
pilotintervju utfördes som möjliggjordes för författaren att kunna genomföra justeringar 
inför nästa intervju för att i största möjliga utsträckning få en djupare förståelse av 
fenomenet (Maltreud 2014, s 230). En nackdel med frågeformulär är att det kan 
begränsa deltagarnas frihet och för vissa deltagare kan det var svårt att skriftlig uttrycka 
sig och svaren kan vara svår att förstå samt bestå av upprepningar (Maltreud 2014, 231). 
För att öka giltigheten och tillförlitligheten samt kritiskt analyserar svaret från 
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frågeformulären och få en djupare och innebördsrikt datamaterial, blev informanterna 
ombedda att omformulera eller utveckla vissa påstående vid svårighet att förstå.  
 
Att kombinerar metoder för datainsamling kan bidrar till olika nyanser och kan tillföra 
resultatet med flera dimensioner (Maltreud 2014, s. 227-228). Inhämtat datamaterial 
från samtliga intervjuer transkriberades ordagrant med alla tankepauser för att materialet 
ska bli så korrekt som möjligt. Både data från intervjuerna och frågeformulären 
analyserades gemensamt och materialet lästes igenom flera gånger av författaren 
möjliggör för öppen och följsamhet tygla egen förförståelse. Öppenhet och följsamhet i 
analysen innebär sensitivitet mot olika nyanser och förändringar i mening och uppnås 
genom pendling mellan närhet och distans (Dahlberg, et al., 2008). Det har varit en 
utmaning att hålla ens förståelse vid sidan och inte ta överhand. Under analysen har 
forskaren försök hålla sig till den grundläggande metodprincipen öppenhet och 
följsamhet genom att distansera sig själv datamaterialet i syfte att ger utrymme för 
reflektion och inte låta egen förförståelse överskugga innehållet. Detta möjliggjorde 
ökad förståelse för materialet och en djupare inblick i materialet samt hålla 
objektiviteten.  För att öka resultatets överförbarhet har forskaren belyst fenomenet så 
rikt och djupt som möjligt med variationer samt använt citat för att styrka resultatet. 
 
Initialt var målet att genomföra öppna intervjuer men pga. tidbrist och för få 
informanter, inhämtade ytterligare datamaterial med semistrukturerade frågeformulär 
med öppna svarsalternativ. Detta kan ses som en svaghet i föreliggande studie då två 
data insamlingsmetoder genomfördes och analyserade gemensamt utifrån 
fenomenologisk analys. Med tanke på de två olika data insamlingsmetod hade en 
innehållsanalys varit lämpligt som analysmetod. Innehållsanalys gör det möjligt att 
tolka texter och utföra systematisk kategorisering av meningar. Kategoriseringen 
möjliggör för forskaren att ha få en överblick av innehåll genom att reducerar och 
strukturer intervjutexterna (Kvale & Brinkmann 20009, s. 219-220). Innehållet i de 
semistrukturerade frågeformulären har varit rikt därför valde forskaren att genomför 
analysen utifrån fenomenologiskt analys  
 
 

Resultatdiskussion 

Den essentiella innebörden av amning vid postpartum depression är ”amning som 
kraftkälla, där den har potential att vara både kraftgivande och stärkande samtidigt som 
den riskerar att vara kraftdränerande” i moderskapet. En väl fungerande amning 
utgjorde en resurs som underlättade samspelet, mötet och interaktion med barnet. 
Amningen stärkte och gav kvinnan kraft att inse sin förmåga och betydelse både för 
barnet men också sig själv. Enligt Palmér (2015, s. 37-38) har amningen förmågan att 
antingen fläta samman och underlätta det känslomässiga förhållandet mellan mor och 
barn eller förhindra sammankopplingen och försvåra kontakten mellan de två. Under 
amningen uppstår ett samspel mellan mor och barn där båda är ömsesidigt beroende av 
varandra och en mening uppstår.  Den mening som uppkommer under samspelet kan 
påverka hur amningsupplevelsen yttrar sig samt inverka på olika sätt på amningens 
fortsättning (Palmér, 2015, s. 37-38).    
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Enligt studien av Kendall-Tacket (2015, s. 7-9) försämrar deprimerade kvinnors 
förmåga för lyhördhets för barnet och tenderar att lösgöra sig från sina barn och inte 
svara på deras signaler. Under amningen däremot tittar kvinnan, rör samt erhåller 
ögonkontakt med barnet, därmed ökar kvinnans lyhördhet för barnet vilket i sin tur ökar 
mor-barn relationen. Detta möjliggjorde för kvinnan att vara lyhörd och mottaglig för 
barnets signaler under amning (Kendall-Tackett 2015, s. 7-9). I studien av Jansen, de 
Weerth & Riksen-Walraven (2008, s. 510-513) uppvisade att amningen utgjorde en 
bidragande faktor till att kvinnor blev lugnare och mer sällskapliga med sina barn, vilket 
i sin tur främjade närhet mellan mor och barn. Enligt Afoakwah, Smyth & Lavender 
(2013, s. 75) delar kvinnan sin kropp med barnet under amning vilket underlättar närhet 
samt främjar den ömsesidigt beroende och anknytning mellan mor och barnet (Afokwah 
et al. 2013, s. 75). Palmér et al. (2010) menar att amningen innebär en förbindelse där 
kvinnan och barnet ge och dela av sig sin kropp i ett ömsesidigt sätt. Mor och barn 
flätas samman med varandra på ett sätt som bildar och fungerar som en enhet (Palmér et 
al. 2010, s. 3-6). 
 
I föreliggande studie uttryckte kvinnorna att amningen tillgav en möjlighet att upptäcka, 
knyta an och lära känna sitt barn samt underlättade förbindelsen. Amningen upplevdes 
som kraftgivande och stärkande vilket utgjorde en resurs som tillförde en möjlighet till 
avslappning och en chans för kvinnorna att infinna sig tillrätta och finna sin plats i en 
annars sårbar situation. Att se barnet lugn och njuta vid bröstet samt det lugnet som 
amningen tillfördes upplevdes öka självförtroende och en stärkte mor-barn relation. 
Kvinnorna upplevde en djupare kontakt och samhörighet med barnet samt uttryckte 
glädje över möjligheten att kunna amma eftersom den tillgav en möjlighet att knyta 
tätare kontakt med barnet och komma varandra nära men också en möjlighet till 
återhämtning. Känslan av att vara behövd och älskat av barnet tillgav tillfredsställelse 
och amningen upplevde vara ett privilegium i den annars så svåra situationen. Burns, 
Schmied, Sheehan & Fenwick (2010) uppfann i sin studie att en väl fungerande amning 
upplevdes av att känn närhet och knyt kontakt med barnet. Kvinnorna uttryckte att 
amningen gav dem en speciell tid med barnet och säkerställdes att de hade tid att sitta 
och bara njuta av barnet och upplevde sig privilegierad över att kunna dela sin kropp 
med barnet. Kvinnorna uttryckte ökad självförtroende, glädje och stolthet vid en väl 
fungerande amning (Burn, et al. 2010, s. 209-210). 
 
Kvinnorna i föreliggande studie upplevde amning vara sammanflätad med moderskap 
där amningen såg som en möjlighet till närhet, kontakt och gemenskap med barnet och 
ansågs som en medfödd förmåga. Enligt Afoakwah et al. (2013, s. 75) utgör amningen 
en symbol för moderskapet som omfattar vårdande och tillhandahållandet av näring och 
förmåga att hantera amning har sammankopplat till kvinnlighet och av att vara en god 
mor (Afoakwah et al. 2013, s. 75). Liknande resultat uppkom i studien av Burns, et al. 
(2010) och Spencer, et al. (2014, s. 84-86). Burns, et al. (2010) menar att amningen 
jämställdes med att vara mamma och ännu viktigare med att vara en bra mamma. Detta 
utgjorde en stark drivkraft för kvinnorna i deras beslut att amma men också vidhålla 
amningen när svårigheter uppstår (Burn et al. 2010, s. 208). Palmér (2015, s. 37-38) 
menar att kvinnan befinner i en ömtålig situation tillsammans med barnet vid inledande 
amning och för att amningen ska fungera väl krävs ett ”mellankroppsligt möte”. I det 
mötet förekommer ett tvåfaldig och reciprokt samspel mellan och barn. En väl 
fungerande amning innebär ett samspel mellan mor och barn där ett ömsesidigt 
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beroende uppstår. Kvinnan upplever sig då behövd och affirmerad av barnet vilket 
främjar sammanflätningen av mor och barn, därmed en bekräftelse på moderskapet. 
Amningen utgör därmed en potential som medför en existentiell bekräftelse av att vara 
tillräckligt bra både som mamma och kvinna (Palmér 2015, s. 37-38). 
  
I föreliggande studie upplevde kvinnorna amningen vara ansvarfullt och energikrävande 
samt begränsad av de behov samt krav som uppkom med amningen. Amningen 
innefattade en tillgänglighet som upplevdes begränsande och förde med sig irritation, 
frustration och ensamhet. Kroppsförändringar samt den egna såväl som andras 
förväntningar på amning utgjorde en belastning. Liknade resultat uppkom i Burns, et al. 
(2010). Kvinnorna uttryckte amningen som besvärande och krävde uthållighet och 
ihärdighet. Att kunna fortsätta amningen upplevdes av kvinnorna att det krävde stort 
engagemang och beslutsamhet (Burns, et al. 2010, s. 208-209). Enligt Afokwah et al. 
(2013, s.75) upplevs utmaningar i amning samt kroppsliga förändringar överväldigande.  
 
Kvinnornas depressiva besvär präglades av osäkerhet, besvikenhet, förtvivlan såväl som 
tvivel på sig själv som utgjorde likaledes en svårighet för kvinnorna att uppfylla de 
förväntningar de erhöll beträffande amningen. Motgångar i amningen utgjorde en 
ständig kamp som upplevdes vara en extra belastning i en redan sårbar situation. 
Kvinnorna kastade skulden på sig själva och sina förmågor att duga som mamma. När 
upplevelse av amningen inte överenstämde med kvinnans förväntningar uppstod känslor 
av otillräcklighet, skuld, tvivel och frustration samt upplevelse av stress vilket riskerar 
att dränerar kraft i moderskapet. Burns et al. (2010) menar att de flesta kvinnor tog 
beslutet att amma eftersom amningen uppfattades vara naturligt och viktigt för 
anknytningen och ville ge barnet det bästa. När amningen däremot inte upplevde som 
förväntad uppstod känslor av besvikelse och flera kvinnor uppgav att de hamnade på en 
brytpunkt från vilken vissa återhämtade sig och fortsatte med amningen medan andra 
såg utmaningarna som oöverkomliga och upphörde amningen (Burn et al. 2010, s. 208).  
Dias & Figueiredo (2015) uppfann i sin studie att amning bekymmer, negativa amnings 
attityder, amningssvårigheter och lägre amningstillit förutsäga ökad depressiva 
symptom (Dias & Figueiredo 2015, s. 149). När amningen inte fungerade som 
förväntade uppkom känslor av misslyckande, skuld, skam, sorg och förvirring och 
kvinnorna beskyllde sig själva (Burns et al. 2010, s. 205-209; Guyer, Millward & 
Berger 2012, s. 726-729; Spencer, et al. 2014, s. 84-87). Enligt Burns, et al. (2010, s. 
209) associerades känslan av skuld med att beröva barnet av det bästa vilket resulterade 
känslan av själviskhet vid amningsavslut. När kvinnan avslutar amningen på grund av 
svårigheter uppkom känslor av avvisande, skuldkänslor och misslyckande särskilt för de 
kvinnor där verkligheten inte levde upp till förväntningar samt när de erkände sina egna 
fysiska begränsningar eller personliga behov (Afokwah et al. 2013, s. 75; Kelleher 
2006, s. 2730-2736). 
 
När amningen vållar svårigheter försvårar sammankopplingen mellan mor och barn och 
relationen sätts på spel som i sin tur kan medföra lidande vilken kan influerar kvinnans 
existens som mamma på ett negativt sätt (Palmér 2015, s. 37). I föreliggande studien 
utgjorde amningssvårigheter en sårbarhet i relationen mellan mor och barn och 
kvinnornas uppfattning av sig själv samt omgivningen. Kvinnornas känslor av skuld, 
skam och otillräcklighet som mamma utgjorde ännu ett hinder i strävan att knyta 
kontakt med varandra. Liknande resultat uppkom i studie av Kelleher (2006, s. 2730-
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2736) som menar att amningssvårigheter kan riskera kvinnans välbefinnande och 
förmåga att upprätthålla sin egen hälsa samt påverkar den fysiska tillstånd (Kelleher 
2006, s. 2730-2736). Burns, et al. (2010, s. 209) menar att negativa känslor som uppstår 
i samband med amningssvårigheter påvekar utvecklingen av mor-barn relationen då 
kvinnan känner sig avvisad av barnen. Kelleher (2006, s. 2730-2736) i sin studie 
uppvisade att tidigt amningsavslut upplevdes av att ha gått miste om samhörighet med 
barnet samt berövat barnet av det bästa (Kelleher 2006, s. 2730-2736). Palmér et al. 
(2012, s. 3-6) menar även att svårigheter med amning medför en existentiell vilsenhet i 
moderskapet. Vid amningssvårigheter förvandlas livet som mamma till kaos som 
genomsyra av en ständig kamp i ett försök att eliminera existentiell vilsenhet, 
utanförskap och ambivalens. Detta gör livet som mamma till en börda och skuldkänslor 
samt självanklagelser gör sig befintlig i kvinnans vardag vilket i sin tur kan bidra till 
förlorad närhet till barnet och en känsla av oduglighet som mamma infinner sig i 
kvinnans liv (Palmér at al. 2012, s. 3-6).  
 
I föreliggande studie innebär svårigheter med amning som kraftdränerande. I strävan 
efter samhörighet med barnet och bekräftelse i moderskapet innebär amningssvårigheter 
en ständig kamp som dränerar kraft i moderskapet. Kvinnan känner utsatt och ömtålig 
vilket späder på kvinnan redan sköra situation och gör henne ännu mer skör och sårbar i 
förhållande till barnet och sig själv. Enligt Palmér et al. (2014, s. 24-27) väcker 
amningsvårigheter existentiell utsatthet och sårbarhet hos kvinnan samt vilsenhet i 
moderskapet vilket blir tydligt i form av skamfulla känslor såsom motvillighet till 
amning, motvilja mot bröstet och ilska mot barnet (Palmér et al. 2014, s. 24-27). 
Amningsvårigheter medför en existentiell kris som utgör svårighet för kvinnan att känna 
närhet till barnet när den avsedda ömsesidig och intim relation med barnet blir den 
motsatta än förväntad. Det är då nödvändigt för kvinnan att besluta om hon bör fortsätta 
att amma eller inte (Palmér et al. 2015, s. 5-7). Känslor av lidande, ilska och ensamhet 
leder till känslor av utanförskap från amnings relation vilken kan uppmuntra kvinnan att 
se beslutet att avbryta amningen som en handling baserad på omtanke och ansvar. 
Kvinnan upplever sig uteslutet och övergiven från andra ammande kvinnor, vilken 
lämnar henne oförmögen att fortsätta amma utan att äventyra sin närhet till barnet 
(Palmér, 2015). Enligt Burns, et al. (2010, s. 205-209) slutar de flesta kvinnor att amma 
pga. att amningssvårigheter hämmar deras förmåga att sköta om barnet medan en ny 
studie av Palmér, Carlsson, Brunt & Nyström (2015) menar att orsaken till tidigt 
amningsavslut kan bero på existentiell otrygghet i moderskapet och i relationen till 
barnet samt ett sätt att rädda den ansträngda relationen med barnet kan vara att sluta 
amma (Palmér, et al. 2015).   
 
Kvinnor som lider av postpartum depression står inför flera utmaningar där vanliga 
amningsproblem oftast förstoras vilket förlänger hela processen runt maning och är i 
stort behov av stöd under amning (Zauderer & Galea, 2010). Resultaten från 
föreliggande studie bekräftar tidigare studie om behoven av gott stöd för mammor som 
en grundläggande faktor vid amning (Afoakwah, et al. 2013; Guyer, et al. 2012; 
Kelleher, 2006; Palmér, 2015; Palmér, et al. 2010; 2012; 2014; 2015; Spencer, et al. 
2014). Kunskap om amningens hälsoeffekter och egna önskemål samt uppfattningar 
motiverar kvinnan att ägnar sig fullt, uthärda samt kämpa mot hinder som uppstår under 
amningen (Afoakwah, et al. 2013, s. 75-76; Burns, et al. 2010, s. 205-209; Guyer, et al. 
2012, s. 726-729; Spencer, et al., 2014, s. 84-87). Det emotionella sambandet som 
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kvinnan upplever med sitt barn i samband med amningen, ge incitament att framhärda 
smärtan och andra svårigheter som uppkomer med amningen (Afoakwah, et al. 2013, s. 
75-76; Burns, et al. 2010, s. 205-209; Guyer, et al. 2012, s. 726-729). 
 
 
Hatton, Harrisson-Hohner, Coste, Dorato, Curet & McCarron (2005, s. 446-447) 
uppvisade i sin studie att kvinnor som ammade vid sex veckor postpartum uttryckte 
färre depressiva symtom jämför med de som ammade upptill tolv veckor postpartum. 
Kvinnorna som slutade amma uttryckte en större förbättring i depressiva besvär i 
förhållande till de kvinnor som fortsatte med amning efter sex veckor (Hatton et al. 
2005, s. 446-447). Enligt Palmér (2015) kan det vara nödvändigt att amningen avslutas 
för att kvinnan ska kunna återta närheten till barnet och till sig själv som mamma. 
Parallellt kan i vissa omständigheter vara angeläget för kvinnan att fortsätta amningen. 
Det är därför av stor betydelse att i vårdandet utgår från kvinnors individuella 
amningserfarenheter för att kunna tillge ett gott stöd (Palmér, 2015). I förenlighet med 
Mercer (2004) teori kan god vård uppnås genom aktivt lyssnande och uppmuntran. 
Lavoie (2015, s. 57-60) i sin studie tar upp uppmuntran, empati, utbildning, 
engagemang och utvärdering för att stärka kvinnans stöd för att förbättra 
amningserfarenhet och enligt Zauder & Galea (2010, s. 90) är kontinuerlig assistans och 
uppmuntring, grunden till en framgångsrik amningsupplevelse för kvinnor som lider av 
PPD. 
 
 
 
Slutsatser 
Resultatet från föreliggande studie visar att amning vid postpartum depression kan utgör 
en kraftkälla där amningen har potential att både inge kraft och stryka samtidigt som 
den riskerar att dränerar kraft i moderskapet. En väl fungerande amning stärker kvinnan 
samt ökar hennes självförtroende. Den bidrar till välbefinnande och gör kvinnan 
medveten om den egna förmågan att duga både som mamma och kvinna. Fungerar 
amningen däremot inte som förväntad riskerar kvinnan att hamna i emotionell konflikt 
och gör henne ännu sårbar och utsatt vilket dränerar kraft i hennes strävan efter 
samhörighet med barnet. Strävan efter samhörighet och bekräftelse i moderskapet sätts 
då på spel vilket driver kvinnan ännu djupare i depressionen och gör henne sårbar i 
förhållande till barnet och sig själv.  
 

Kliniska Implikationer 
Resultatet i föreliggande studie kan föranleda att gott amningsstöd för kvinnor som lider 
av postpartum depression är av stor betydelse. Vårdandet av kvinnor som lider av 
postpartum depression vid amning innebär att en medvetenhet måste finnas om att 
amningen kan både vara kraftgivande och kraftdränerande. Amningen går inte att 
bestämma om det är något negativt eller positivt, eftersom det finns en splittring i detta. 
Det är kvinnans egen upplevelse och erfarenheter som kan bestämma om hur samt om 
amningen ska fortsätta eller avslutas. Kvinnans egen upplevelse och erfarenhet ska 
utgör grunden för vårdandet och riktas in på att möta hennes behov samt förstärka 
tilliten till sig själv och barnet samt sin förmåga att amma. En förutsättning för att bidra 
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till en god amningsupplevelse och därmed medverka till längre heltids amning som 
följd, bli att möta kvinnan i god tid och utforma vården efter hennes individuella 
amningsupplevelse.  
 

Förslag till vidare forskning 
Enligt kompetens beskrivning för legitimerad barnmorskan bör arbetet utgår utifrån 
vetenskaplig evidens och beprövad erfarenhet samt efter PM, regionala och nationella 
riktlinjer. För att vårdande under amning ska utvecklas till evidensbaserad vård, behövs 
mer kunskap om upplevelse av amnngssvårigheter från kvinnor som lider av postpartum 
depression. Fördjupande studier om hur vårdandet kan stärka amningsupplevelsen 
behövs.  
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Bilaga 1 

 
 

      Information om kvinnors upplevelser av amning vid 
förlossningsdepression/postpartum depression 

 
Jag är en sjuksköterska som studerar på barnmorskeutbildningen vid Högskolan i Borås. 
En del av utbildningen består av att skriva ett examensarbete. Examensarbetet syftar till 
att belysa kvinnors upplevelse av amning vid förlossningsdepression/postpartum 
depression för att få fördjupade kunskaper inom området, på så sätt öka förståelse och 
kunskapen kring vården.  
 
Jag tillfrågar Dig om Du frivilligt vill bli intervjuad om Din upplevelse. 
Du får själv välja önskad tid och plats för intervjun som kommer ta ca 30-60 minuter. 
Intervjun kommer att spelas in som sedan skrivas ord för ord till text. Allt material som 
samlas in avidentifieras och hanteras konfidentiellt samt bevaras på så vis att ingen, 
förutom jag, kan få tillgång till det. I resultatet avidentifieras dina personuppgifter. 
Intervjun är helt frivillig och du kan när som helst välja att avbryta ditt deltagande utan 
att ge skäl för. 
 
Om du önskar var delaktig i studien, vänligen meddela mig via e-mail, telefon SMS 
eller vård personalen. Jag kommer därefter ta kontakt med dig via telefon för att 
bestämma plats och tid för intervjun. Samtyckesformulär delas ut i samband med 
intervjutillfället. Om du har frågor eller önskar ytterligare information kring studien är 
du välkommen att kontakta mig. Jag nås på telefon eller e-mail på nedanstående 
uppgifter. 
 
Examensarbetet utförs under handledning av Lina Palmér, Universitetslektor vid 
Institutionen för Vårdvetenskap på Högskolan i Borås. Vid eventuella frågor är ni 
välkomna att kontakta henne på mail: lina.palmer@hb.se  
 
Med vänliga hälsningar 
Namn: Lydia Brown    
Tel: 0723201373    
Mail: s133996@student.hb.se                                                         
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Amningsupplevelse vid Postpartum Depression 
 
Antal barn 
 
När efter förlossningen hamnade du i depressionen? 
 
Fick du träffa en psykolog eller behandling för depressionen 
 
Hur länge pågick depressionen? 
 
Vill du berätta om de känslorna du upplevde under depressionen och hur det påverkade  
dig/vardag? 
 
Ammade du under den perioden? Hur länge ammade du? 
 
Hur upplevde amningen under depressions period? 
 
Hur var amningskontakten mellan dig och barnet? 
 
Vad har amningen för betydelse för dig? 
 
Vilka känslor upplevde du i samband med amningen? 
 
Är det något mer du kan berätta om känslor som uppkom vid/runt amningen 
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            Samtyckesformulär 
 
 

Jag har tagit del av medskickad information angående intervjustudien om kvinnors 

upplevelse av amning vid förlossningsdepression/postpartum depression och har förstått 

informationen. Jag är även medveten om att jag när som helst kan avbryta mitt 

deltagande utan att behöva ge skäl för mitt val. Jag har också fått information om vilka 

jag ska vända mig till för eventuella frågor kring studien.  

 
Jag samtycker till att medverka i studien  
 
 
Namn                         ............................................................................... 
 
 
Namnförtydligande    .............................................................................. 
 
 
Ort och datum            .............................................................................. 
 
 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Lydia Brown 
Tel: 0723201373    
Mail: s133996@student.hb.se 
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                   Godkännande av verksamhetschef för datainsamling 
 
Jag är en sjuksköterska som studerar på barnmorskeutbildningen vid Högskolan i Borås. 
En del av utbildningen består av att skriva ett examensarbete. Uppsatsen syftar till att 
belysa kvinnors upplevelse av amning vid förlossningsdepression/postpartum 
depression. Genom detta arbete eftertraktar jag efter fördjupade förståelse och kunskap 
kring kvinnors olika behov för att kunna bemöta och vårda samt tillämpa det på bästa 
sätt som möjligt.   
 
Examensarbetet erfordra att intervjuar sex till tio kvinnor med depressiva symtom som 
uppkommit inom 4 veckor efter förlossning. Kvinnorna jag önskar intervjua ska ha fött 
barn och visat depressiva symtom 4 veckor efter förlossningen.  
För att kunna genomföra detta begär jag er tillåtelse och hjälp för att informera och 
tillfråga kvinnorna som uppfyller kriterierna för deras deltagande i studien. Kvinnorna 
kommer att få skriftlig information om studien och vid intervjutillfället få även muntlig 
information samt ett samtyckesformulär om de vill vara delaktig. Intervjuerna kommer 
att spelas in och därefter omskrivas ordagrant. All data som insamlas kommer att 
avidentifieras och behandlas konfidentiellt samt presenteras på så sätt att ingen 
information kan sammanbindas till enskilda individer. Deltagandet i studien är helt 
frivilligt och alla deltagare kan när som helst välja att avsluta sitt deltagande utan att 
uppge anledning.  
 
Godkännande 
Härmed godkänner jag att ……………… får ta del av personuppgifter som efterfrågats 
ovan i syfte att genomföra studien.  
 
Namn                             ................................................................................ 
 
Namnförtydligande       ................................................................................ 
 
Datum och Ort              ................................................................................ 
 
Examensarbetet utförs under handledning av XXXXXX, Universitetslektor vid 
Institutionen för Vårdvetenskap på Högskolan i Borås. Vid eventuella frågor är ni 
välkomna att kontakta henne på telefon: XXXX-XXXXXX eller e-mail: XXXXX 
 
Med vänliga hälsningar 
Lydia Brown 
Tel: 0723201373     
Mail: s133996@student.hb.se 
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