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Härmed ger jag mitt tillstånd att föreliggande uppsats får spridas och att forskare och studerande får 

citera ur densamma. Uppgifter om uppsatsen får läggas ut på internet.  
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Inledning 

  
Amningen är i avtagande i Sverige och i hela världen. Bara sju procent av alla 

nyblivna mödrar i Sverige ammar och om utvecklingen fortsätter med samma 

hastighet finns det om tio år inga barn som får bröstmjölk. 

                                                                                Aftonbladet, 17 juni 1973 

 

  

Det var budskapet i en artikel skriven i Aftonbladet som publicerades den 17 juni 1973 – läget var 

allvarligt för amningens framtid och något måste göras! En av kvinnorna som Aftonbladets artikel 

handlade om var Eva Magnusson Hidman som senare kom att bli en av grundarna av organisationen 

Amningshjälpen.1 

 

Amningshjälpen var en ideell organisation som kom att hjälpa många mammor att amma sina barn.2 

I Skellefteå läste Gunilla Viklund, enligt egen uppgift, Aftonbladets artikel om amning och 

inspirerades till att köpa Eva Magnusson Hidmans bok Hur man ammar (1973). Det blev 

startskottet för Viklunds intresse i amningsfrågan då boken hjälpte henne att framgångsrikt amma 

sitt första barn. Frågan blev aktuell igen efter ett radioprogram i P1 om den relativt nystartade 

organisationen Amningshjälpen och deras hjälpmammor. Hon tog mod till sig och ringde en av 

Amningshjälpens hjälpmammor vilket ledde till att Gunilla i början av 1975 blev den första 

hjälpmamman i Skellefteå. Så föddes Amningshjälpens Skellefteå-grupp.3 

 

I den här uppsatsen undersöks fem stycken klippböcker med material från Amningshjälpen i 

Skellefteå. Materialet är insamlat av Viklund själv och donerat av henne till Folkrörelsearkivet i 

Skellefteå. Uppsatsen lägger fokus på den lokala gruppens aktiviteter och hur organisationen togs 

emot av sjukvårdspersonal inom mödravården.   

 

 

 

 

 

 

                                                 
1Uhrus, Ninni. Amningshjälpen 25 år- en historik. 1999. 1. 
2 Ibid. 4.  
3 Handskrivna anteckningar av Gunilla Viklund. Hittat i Ritblock 1 .1. 
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att kartlägga och analysera Amningshjälpens lokala grupp i Skellefteå och 

dess aktiviteter från 1975 när gruppen startades fram till 1983. Detta görs med organisationens 

grundare Gunilla Viklunds egna dokument och Amningshjälpen i Skellefteås 

verksamhetsberättelser som utgångspunkt.  

 

För att svara på syftet har jag valt följande frågeställningar: 

  

 Varför grundades Amningshjälpen i Sverige och sedan i Skellefteå?  

 Hur såg Skellefteås Amningshjälps organisation ut och vilka aktiviteter ägnade de sig åt? 

 Hur togs organisationen emot av den professionella sjukvårdspersonalen och i vilken 

utsträckning samarbetade organisationen med mödravården? 

  

 Tidigare forskning 
 

Böcker och artiklar om amning finns det en stor mängd av, men då oftast med tema så som; Hur 

man ammar, varför man ska eller inte ska amma och positiva och negativa effekter av amning. Det 

är inte relevant för den här uppsatsen då det inte handlar om vetenskaplig forskning utan olika 

metodböcker.  

 

Den största delen av vetenskaplig forskning kring amning finns inom området medicin och 

hälsovetenskap, då med medicinska perspektiv som huvudfokus. Den typen av forskningsresultat är 

inte direkt kopplat eller relevant för den här uppsatsen men det finns forskning kring amning från 

ett kvinnligt perspektiv som kan ha relevanta ingångar. Ett exempel på svensk hälsovetenskaplig 

forskning om kvinnors syn på amning är Anette Ekströms avhandling Amning och vårdkvalitet från 

2005 som tar upp kvinnors och vårdpersonalens uppfattning om amning.4 

 

 För att hitta tidigare forskning av större relevans för den här undersökningen måste vi röra oss ifrån 

medicin och hälsovetenskap till forskning med ett större historiskt perspektiv. När det gäller den 

samhällsvetenskapliga och humanistiska forskningen kring ammande är den begränsad och speciellt 

begränsad är forskningen om amning i Sverige. Detta kan tyckas förvånade eftersom amning är ett 

ämne som alla kvinnor och män som skaffar barn kommer i kontakt med.  

 

                                                 
4 Ekström, Anette. Amning och vårdkvalitet. Diss., Karolinska institutet Stockholm, 2005. 
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Pedagogen Lena Dahls har skrivit en avhandling från 2004, Amningspraktikens villkor: en 

intervjustudie av en grupp kvinnors föreställningar om, förväntningar på och erfarenheter av 

amning. Dahl problematiserar naturlighetsdiskursen kring amning i sin avhandling, där är 

organisationen Amningshjälpen ytterst relevant då den bildades i en tid när andelen barn som 

ammades var låg.5 

 

Christina Jansson, historiker vid Södertörns högskola har skrivit om svensk förlossningsvård i sin 

doktorsavhandling från 2008, Matktfyllda möten i medicinska rum, debatt, kunskap och praktik i 

svensk förlossningsvård 1960–1985. I sin avhandling sätter hon den svenska förlossningsvården i 

kontext med samhället och de omvälvande förändringar som ägde rum i det offentliga rummet och i 

synnerhet med den intensiva jämställdhetsdebatt som pågick. Janssons övergripande syfte var att 

analysera och identifiera debatter och diskussioner kring mödra- och förlossningsvårdens 

organisation, kunskap och praktiker. Detta gör hon genom att fokusera på tre områden: 

samhällsdebatten kring vården, synen på, och kunskapen om den gravida kvinnan och fostret och 

vårdens praktiker. Jansson menar att gränsen mellan det medicinska och samhället är suddiga och 

att förlossningsvården måste förstås utifrån samhället och dess förändringar under tiden för 

undersökningen. Hon gör anspråk på att hennes avhandling kan bidra till en generell kunskap om 

jämställdhetsprojektet och om perioden.6 

 

Trots att hennes avhandling ej specifikt tar upp amning så är den relevant tack vare Janssons sätt att 

undersöka kvinnorörelsen och den jämställdhetsdebatt som följde, och vilken påverkan detta fick 

för kvinnor inom vården och vad som sågs som naturligt och inte inom förlossning. Hennes 

teoretiska perspektiv utgår ifrån att sätta kunskapen i tid och plats där hon hämtar inspiration från 

Donna Haraway och begreppet situerade kunskaper. Feminism och kön är något som får stor plats i 

hennes utgångspunkter.7 

 

De två kapitel i hennes bok som är av störst relevans för denna undersökning är dels 

”Jämställdhetens politisering, en process med förhinder?”, där Jansson skriver om periodens 

förändringar med fokus på det feministiska, jämställhet och kvinnorörelsens kamp för att belysa 

frågor om den kvinnliga kroppen i politiken och mediernas roll i debatten.8 I kapitlet ”Väntandets 

                                                 
5 Dahl, Lena. Amningspraktikens villkor:en intervjustudie av en grupp kvinnors föreställningar om, förväntningar på 

och erfarenheter av amning. Diss., Göteborgs Universitet, 2004. 
6 Jansson, Christina. Matktfyllda möten i medicinska rum, debatt, kunskap och praktik i svensk förlossningsvård 1960-

1985. Lund: Sekel Bokförlag. 2008. 11-15.  
7 Jansson. Matktfyllda möten i medicinska rum. 14-40.  
8 Ibid.  45-53.  
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ädla konst, åren mellan 1930 och 1960” diskuterar Jansson mödravårdens utbyggnad och betydelse 

i Sverige.9 Hennes resultat visar att från början av 1960 talet till mitten av 1970 talet 

kännetecknades förlossningsvården av teknikoptimism och införandet av nya tekniska lösningar där 

man gick från fokus på modern till allt större fokus på fostret. Hon visar även att kvinnokampen gav 

resultat när det gällde debatten om rätten till smärtlindring och att medierna spelande en viktig roll i 

debatten och att förlossningsvården politiserades efter 1970.10 

 

Sofia Zwedberg har skrivit en avhandling i pedagogik om amning i Sverige där Amningshjälpen tas 

upp vars syfte är att belysa mödrars situation i mötet med amning och barnmorskan och vilken bild 

modern har av amning. Hon lägger vikt på hur samhället ser på amning i stort och vilka normer som 

finns. Där är hennes avhandling relevant för denna uppsats. Zwedberg skriver även om amning i 

historien och ger en övergripande bild av utvecklingen från att normen var att amma till 1970 talet 

då endast 30 % av barnen ammades. Det är just i den kontexten som Amningshjälpen bidas och det 

är något som Zwedberg berör i sin avhandling.11  

 

En intervjustudie genomförd av sociologen Erik Löfmarck vid Uppsala Universitet belyser och 

jämför mödrars inställning i Sverige och Polen när det gäller risker kopplade till maten som deras 

barn får. Hans avhandling lägger störst fokus på föräldrars riskbedömning och sättet att hantera 

olika sorters mat och halvfabrikat. Deltagarnas barn är i olika åldrar vilket resulterar i att inget 

direkt fokus ligger på amningen.12 Löfmarck tar dock upp amningen som den första stora 

utmaningen för modern efter förlossningen och menar att ett mönster framträder när ämnet amning 

kommer på tal. Deltagarna ansåg att det låg en amningshets över vården vilket resulterade i ett yttre 

tryck att lyckas med amningen. Helt avgörande för hur pass väl amningen senare fungerat låg i 

vilken tillgång på hjälp som funnits för kvinnorna efter förlossningen med amningsteknik.13 Det 

resultatet är relevant i avseende till behovet av Amningshjälpen.  

 

Det verk som ligger närmast den här uppsatsen är en historievetenskaplig bok skriven av Tasnim 

Nathoo och Aleck Ostry, The one best Way?, som är en studie av amning i historien, politiken och 

praktiken i Kanada. Även om studien bara avhandlar Kanada finns det kopplingar och resultat som 

                                                 
9 Jansson. Matktfyllda möten i medicinska rum. 55-74.  
10 Ibid. 273-279.  
11 Zwedberg, Sofia. Ville amma! En hermeneutisk studie av mödrar med amningsbesvär; deras upplevelser, 

problemhantering samt amningskonsultiva möten. Diss,. Stockholms Universitet, Pedagogiska institutionen, 2010.  
12 Löfmarck, Erik. Den hand som föder dig, en studie av risk, mat och moderskap i Sverige och Polen. Diss,. Uppsala 

Universitet, 2014. 7-8.  
13 Löfmarck. Den hand som föder dig. 95-99. 
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går att applicera på Sverige och denna undersökning. I boken går författarna igenom amningens 

historia från mitten av 1800-talet till idag genom att titta på vilken politik och vilka 

rekommendationer som fanns kring amning och hur den har ändrats över tid. Detta görs med en 

historisk kontext. Studien är indelad i fyra olika delar som alla fokuserar på en vald tid i historien. 

Nathoo och Ostry skriver att amning inte längre var normen i Kanada efter 1940 på grund av 

information från vården. Även omfattande reklam från kommersiella håll som menade att 

bröstmjölksersättning var säkrare och att det var ett gott alternativ till den traditionella amningen 

påverkade utvecklingen. Vidare skriver Nathoo och Ostry att eftersom fler och fler kvinnor 

förlöstes på sjukhus där man från vårdens sida inte hjälpte till med amning blev resultatet att 

kunskapen kring amning glömdes bort. Författarna visar på att amningen ökade i samband med de 

samhälleliga förändringarna från slutet av 1960 talet med bl.a. Kvinnorörelsen i spetsen och 

samtidigt kom det nya rön från vården att amning var det bästa för barnet.14 Det var under samma 

tid som Amningshjälpen startades i Sverige och därav kan man dra liknade paralleller till det 

svenska samhället som på samma sätt som Kanada gick igenom en omvälvande period. Nathoo och 

Ostry menar att upptrappningen av ammande mödrar kan kopplas till – och till största del drevs av – 

privata, sociala och politiska rörelser som förespråkade amning och bedrev hjälpande verksamhet. 

Sjukvården och staten engagerade sig först in på 1980 talet. 15 

 

Vetenskaplig forskning om och kring Amningshjälpen i Sverige och i Skellefteå i synnerhet finns 

inte. Det som finns är en liten sammanställning över organisationens förehavanden och historia som 

föreningen själv tog fram inför organisationens 25 års jubileum 1999. Det gjordes av Ninni Uhrus 

som ett ALU-projekt med Lena Burström som handledare.16 Den publikationen används både som 

tidigare forskning och källa i den här undersökningen.  

 

Teori 
Utgångspunkten för uppsatsen är Amningshjälpen och då specifikt Amningshjälpen i Skellefteå. 

Man skulle kunna tänka sig att en organisationsteori skulle vara lämplig som teoretisk 

utgångspunkt. Men då anser jag att man tappar den historiska kontexten och enbart fokuserar på 

gruppen och dess dynamik, vilket inte är syftet med uppsatsen. Istället ligger fokus på framväxten 

av organisationen och hur den bemöttes och togs emot av vården. Med vården menar jag den 

professionella personalkår som jobbade på Mödravårdscentralerna (MVC), Barnavårdscentralerna 

                                                 
14 Nathoo, Tasnim., Ostry, Aleck. The one best way? Breastfeeding History, Politics, and Policy in Canada. Wilfrid 

Laurier University Press. 2009. Xi-xvi.  
15 Nathoo, Ostry. The one best way? Breastfeeding History, Politics, and Policy in Canada. 107-127.  
16 Uhrus, Ninni. Amningshjälpen 25 år- en historik. 1999.  
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(BVC), BB i Skellefteå och Barnkliniken på Skellefteå Lasarett. Det är förhållandet mellan den 

ideella organisationen Amningshjälpen och den institutionaliserade vården som fokus ligger på och 

där man hittar intressanta infallsvinklar.  

 

Jag har valt att använda mig av Christina Janssons tolkning av vetenskapshistorikern Donna 

Haraways teori och förståelse av situerade kunskaper och hur kunskap produceras och det faktum 

att det alltid finns en kamp om vad som får räknas som kunskap och vem som får räknas som 

expert. Att Donna Haraway är relevant för denna studie ligger i hennes teoretiska begrepp situerade 

kunskaper och diskussion om vad kunskap är och vem som äger rätten att producera den. Haraway 

har enligt Jansson en viktig och stor plats inom det feministiska vetenskapsteoretiska området.17 

Att det är Janssons ingång till Haraways teorier som används i den här uppsatsen grundar sig på att 

Jansson tar upp och resonerar kring liknade ämnen och infallsvinklar. Janssons avhandling belyser 

förlossningsvården under samma tidsperiod och frågor som rör kvinnokampen för en förbättrad 

förlossningsvård. I den här undersökningen är det viktigt att ställa sig frågan; hur produceras 

kunskap, vem producerar den och vad räknas som kunskap? Enligt Haraway bygger kunskap inte på 

objektivitet utan kunskap produceras och ses alltid av en person som i sin tur har ett visst kön, en 

viss professionell status och egna erfarenheter. Det betyder att seendet av kunskap aldrig är passivt 

och därmed riktar hon kritik mot en eventuell forskare som ser sig som en neutral observatör av 

verkligheten och kunskap.18 Jansson ställer sig frågor som; ”vem kan göra anspråk på kunskap och 

från vilken position?”19 Det är frågor som är relevanta och appliceringsbara på den här uppsatsen då 

vi ställer oss frågan hur sjukvårdspersonal såg på Amningshjälpen och dess hjälpmammor – kunde 

hjälpmammorna göra anspråk på kunskap eller var den rätten reserverad för den utbildade 

personalen? 

 

Vad som erkänns som kunskap och vem som ses som kunskapsbärare är tätt sammankopplat till 

vem som ser, hur det går till och ifrån vilka perspektiv och vinklar något ses ifrån. Enligt Jansson 

möjliggör det ett kritiskt betraktande av kunskapsutveckling som en utveckling fylld av makt.  

Haraway betonar relevansen i att se en mångfald situerade perspektiv, hur olika perspektiv kan föra 

en dialog med varandra. Där kommer frågan i om vem som har rätten att tala utifrån och för den 

svagare parten. I det här fallet kan det ses som de ammande kvinnorna, eller rättare sagt kvinnorna 

som nyss fött barn. Haraway varnar dock för att ett underperspektiv lätt kan romantiseras och att det 

                                                 
17 Jansson. Maktfyllda möten i medicinska rum. 15.  
18 Ibid. 12. 
19 Ibid. 12. 
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perspektivet inte ska undvika granskning och kritik. Denna kritiska blick bär jag också med mig i 

mina analyser av Amningshjälpens material.20   

 

Jansson menar att situerade kunskaper hör ihop med en strävan efter att uppmärksamma tidigare 

osynliga aktörer i historien genom att placera dessa i ett sammanhang. Att situera aktörerna i tid och 

plats. Vidare hävdar Jansson att det synsättet går väl ihop med ett historiskt perspektiv vilket gör det 

överraskande att Haraways teorier om makt och kunskap inte är vanligare förekommande i 

historiska arbeten.21  

 

  

Källmaterial, källkritik och metoddiskussion 
 

I den här uppsatsen har jag använt mig av klippböcker sammanställda av Gunilla Viklund, grundare 

av Amningshjälpens avdelning i Skellefteå. Dessa klippböcker donerades till Folkrörelsearkivet i 

Skellefteå av Viklund själv.  Det finns sex stycken klippböcker som redogör för gruppens aktiviteter 

från grundandet 1975 till Viklunds aktiviteter avtog. Dessa klippblock består till största del av 

handskrivna redogörelser av Viklund för aktiviteter och telefonsamtal som inkommit till 

Amningshjälpen. Det finns även tidningsurklipp där Amningshjälpen figurerat och tidningsurklipp 

som Gunilla Viklund ansåg vara intressanta i samband med amningsdebatten i Sverige. Det finns en 

stor samling av personliga brev skrivna till Viklund från bland annat mammor som fått hjälp med 

amningen och aktiva medlemmar i gruppen. Det mesta som hade med Skellefteås Amningshjälps 

grupp att göra förefaller finnas med i dessa klippböcker. Fotografier från träffar och aktiviteter, ofta 

väldigt utförligt beskrivet och ibland med exakta klockslag. Den här källan är otryckt och finns 

endast i ovan nämnda klippböcker. En tryckt källa som återfanns i en av dessa klippböcker är 

Amningshjälpen 25 år - en historik som är en mindre broschyr som tagits fram inför 

Amningshjälpens 25 års jubileum. I referenserna har jag valt att kalla klippblocken för ritblock, 

eftersom att Viklund själv refererar till och kallar klippblocken för ritblock.   

 

Det är ett levande och intressant källmaterial då det är varierat och ger en helhetsbild av 

verksamheten, samt att det är omsorgsfullt ihopsatt. Att det redan är ihopsatt underlättar för 

undersökningen eftersom jag inte behöver leta efter, och själv sätta ihop relevanta källor, utan det 

har redan gjorts av grundaren av organisationen 

                                                 
20 Jansson. Maktfyllda möten i medicinska rum. 12. 
21 Ibid. 13. 
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Trots att det är smidigt att källorna finns "färdiga" kan det utgöra ett problem för tillförlitligheten 

eftersom det material som finns är utvalt av Viklund som medvetet eller omedvetet har gjort en 

prioritering av vad som skulle sättas in i klippböckerna och vad som skulle lämnas utanför. Risken 

är att det som vi får ta del av är ett redigerat material och eventuella konflikter och dylikt lämnats 

utanför om det ansågs känsligt eller fått Gunilla Viklund själv att stå i dålig dager. Det här är 

självklart en risk men uppfattningen som källmaterialet ger är att det är grundligt sammanställt och 

med tanke på nivån av detaljer som finns och variationen på material har jag svårt att se några 

tecken på att viktig information lämnats utanför. Den huvudsakliga källan är Viklunds egna 

handskrivna anteckningar om händelseförlopp, vilket gör det till en primärkälla. Det är även det 

som är det positiva med källorna, att en majoritet är primära källor. Det är berättande källor som 

används för den här undersökningen. Om vi ska titta på källmaterialet utifrån de fyra grundläggande 

källkritiska principerna som är; äktheten, tidskriteriet, beroendekriteriet och tendenskriteriet.22 

Äktheten kan vi fastslå då det är Viklund själv som skrivit i klippböckerna. Huruvida det är absolut 

sanning i hennes anteckningar kan ingen veta. När det gäller idskriteriet står sig källan väldigt bra 

då det är skrivit nära inpå händelserna och inte efterkonstruerat. Källan är inte beroende av andra 

källor utan står för sig själv och klarar därmed beroendekriteriet. När det gäller tendenskriteriet 

diskuteras det ovan i texten, att Viklund kanske utelämnade något medvetet eller omedvetet är en 

risk som finns när det gäller berättande källor men som nämnt ovan finns det inte några starka 

tecken på att så skett.  

 

Det finns en omfattande mängd med tidningsartiklar urklippta i klippböckerna varav majoriteten går 

att utläsa från vilken tidning och vilket datum de kommer ifrån, de utklipp som inte gått att 

identifiera har jag valt att inte ha med i undersökningen men det handlar enbart om ett fåtal utklipp.  

 

Klippböckerna är som jag tidigare skrev skrivna för hand vilket ibland har lett till 

tolkningsutrymme från min sida då det varit svårt att tyda enstaka ord. Materialet är skrivet på 

modern svenska och med relativt lätt tydd handstil vilket underlättat läsningen. I de enstaka fall då 

det ej varit tydligt vilket ord som stått har man kunnat lista ut det genom dess sammanhang.  

 

Det finns totalt sex stycken ritblock från Skellefteåorganisationen men jag har valt att endast titta på 

de fem första som avser perioden 1975–1983. Anledningen till att det sista klippblocket inte tagits 

                                                 
22 Torsten Thuren, National Ensyklopedin. Källkritik. 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/k%C3%A4llkritik (hämtad 2017-06-08) 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/k%C3%A4llkritik
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med beror på att den klippboken avser tilden mellan 1983–1999, alltså ett stort tidsspann och det 

faktum att informationen från den tiden är bristfällig och sporadisk. Att källan är bristfällig och 

sporadisk kan bero på att organisationen inte var lika aktiv efter 1985 eller att Viklund inte var lika 

delaktig i aktiviteterna som tidigare, men det är svårt att garantera att så var fallet. Därför lämnas 

den sista klippboken utanför undersökningen. De första fem klippböckerna täcker 8 år och den sista 

hela 15 år som jämförelse.  

 

I mitt arbete med att besvara mina frågeställningar har en kvalitativ metod använts. En kvalitativ 

metod är en metod som bygger intervjuer, textanalys eller observationer.23 I den här uppsatsen 

används innehållsanalys som betyder en textanalys där syftet inte är att mäta eller räkna 

förekomsten av ett fenomen.24 Metoden har valts då den är den mest lämpade för källmaterialet 

samt för att få svar på frågeställningarna och syftet. Allt som kan tänkas vara relevant för 

undersökningen har tagits med vilket betyder att allt förutom dokument som beskriver hur man bäst 

ammar har tagits med. I materialet finns det en mängd lappar, häften, redogörelser från möten och 

samtal med mammor där man diskuterar och berättar hur amningen ska ske praktiskt. Aktiviteterna 

har kartlagts för att se vad organisationen bedrev för verksamhet och korrespondens mellan 

Viklund, mammorna och sjukhusen har granskats för att kunna se hur organisationen togs emot av 

dessa två grupperingar. Tidningsartiklarna som finns i klippböckerna har gett en större bild när det 

gäller mottagandet av organisationen i Skellefteå och Amningshjälpen som stort. Med det menar jag 

att genom artiklarna har man kunnat följa och utläsa vad andra i staden tyckte om organisationen 

och hur deras aktiviteter bemöttes och uppmärksammades.  De har även gett kunskap om vilka 

frågor som Amningshjälpen i Skellefteå och i landet bedrev.  

 

Den här undersökningen fokuserar på materialet som finns i klippböckerna och den bild som dom 

målar upp. Det finns som sagt ingen tidigare forskning om Amningshjälpen i Skellefteå och man 

skulle kunna tänka sig att en intressant vinkel vore att intervjua Gunilla Viklund; länsmamma och 

grundare av Skellefteå gruppen, och andra aktiva kvinnor innan den möjligheten inte finns längre. 

Den här undersökningen öppnar upp för många framtida arbeten om Amningshjälpen med nya 

tillvägagångssätt och infallsvinklar.   

 

 

 

                                                 
23 Fejes, Andreas och Thornberg, Robert (red), Handbok i kvalitativ analys: 2 uppl. Stockholm; Liber. 2015. 9-10.  
24 Bergström, Göran och Boreus, Kristina (red.), Textens mening och makt: metodbok i samhällsvetenskaplig text- och 

diskursanalys. Studentlitteratur. 2012.50.  
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Resultat  
 

Amningshjälpen i Sverige bildas 
 

I samband med den ”gröna vågen” som kom på 1970 talet började allt fler människor intressera sig 

för att leva mer miljövänligt och återgå till ett sundare leverne. Med det kom även intresset för 

amning upp på tapeten efter flera decennier av flaskuppfödning. Efter att födelse på sjukhus blev 

allt vanligare på 1930 talet blev kontrollen av amningen hårdare och man ansåg att spädbarnen 

skulle ammas efter klockan var fjärde timme. All annan tid skulle barnen hållas i gemensamma 

barnsalar dit mammorna eller familjen ej hade tillträde. Ett skäl till detta var att man ville minska 

smittspridningen genom att hålla barn och mamma separerade. Att mammorna endast fick amma 

och umgås med sina barn på satta tider försvårade amningen vilket ledde till att många slutade. Att 

man sedan mitten av 1930 talet kunde tillverka bröstmjölksersättningar till barnen som var riskfria 

(vid den tiden ansåg man detta) ökade antalet mammor som valde att sluta amma och börja 

flaskuppfödning. Den utvecklingen exploderade under 1960 talet när tillverkarna av 

mjölkersättningen började marknadsföra sina produkter kraftigt. Att inte amma var nu normen och 

läkarna ordinerade vilken mängd barnen skulle äta efter en generell mall framtagen för 

bröstmjölksersättning.25  

 

 1973 bildas Amningshjälpen i Sverige för att bida opinion för amning, erbjuda stöd till ammande 

mammor och att jobba mot ett amningsvänligt samhälle. Amningshjälpen ansåg att man var 

tvungen att arbeta mot vad man kallade ”goda råd” och myter som man menade spreds genom 

massmedia. Detta fanns nedskrivet på ett informationsblad som gavs ut av Amningshjälpen 1997. 

Detta stämde lika bra nu som 1973 när organisationen startade.26  

 

Allt började 1972 när psykologen Eva Magnusson Hidman pratade om amning på en 

förlossningsförberedande kurs i Uppsala. Hon hade vid tillfället med sig manuset till Hur man 

ammar som skulle komma att bli den första svenska litteraturen om amning som senare gavs ut av 

Miljöförlaget.  I den förlossningsförberedande kursen fanns bland annat Ingalill Swanström, Berit 

Hagekull och Lena Burström som även efter kursens slut fortsatte träffas och diskutera amning. Den 

gruppen kom 1973 i kontakt med en grupp kvinnor från Stockholm som ville sprida kunskap om 

amning och öka det minskande antalet ammande kvinnor. I den gruppen fanns en kvinna vid namn 

                                                 
25 Zwedberg. Ville amma! En hermeneutisk studie av mödrar med amningsbesvär; deras upplevelser, problemhantering 

samt amningskonsultiva möten. 34-36.  
26 Uhrus, Ninni. Amningshjälpen 25 år- en historik. 3.  
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Turi Haeg som var med och startade den norska förlagan Ammehjelpen ett par år tidigare. 

Stockholmsgruppen och Uppsala gick ihop och Amningshjälpen grundades i augusti 1973. Eva 

Magnusson Hidman valdes till ordförande och Turi Haeg skulle sköta allt det administrativa arbetet. 

Man beslutar att Stockholmsgruppen ska syssla med all utåtriktad verksamhet så som tv, tidningar 

och kontakt med intresserade kvinnor, Uppsalagruppens arbete skulle bestå av att starta och ge ut en 

tidning; Ammningsnytt.27 Tidningen började som ett stencilhäfte och har utvecklats till en viktig 

tidning inom sjukvården kring amning. Tidningen började 1974 och har sedan dess getts ut fyra 

gånger per år. Från början tog artiklarna upp grundläggande kunskaper kring amningen till att 

senare fokusera på olika teman.28 

 

 Anledningen till att man startade organisationen var så att andra kvinnor skulle få uppleva den 

lycka som grundarna känt när de ammat. Det var drivkraften bakom organisationen, man ville 

uppmuntra amningen men absolut inte tvinga någon att amma. Det skulle vara kvinnans val och det 

valet menade Amningshjälpen att kvinnor inte hade då kunskapen kring praktiken i att amma hade 

gått förlorad. Vid tiden för grundandet var sjukvårdens rekommendation att amma efter klockan och 

inte som Amningshjälpen förespråkade lyhördhet för barnets amningsrytm. Dessa tankar var högst 

kontroversiella under 1970 talet.29  

 

Organisationens hjälpverksamhet bedrevs av hjälpmammor, hjälpmammor var kvinnor som var 

tillgängliga dygnet runt för telefonrådgivning och som spred information om amning via 

informationsblad, förlossningskurser och studiecirklar. Man är dock tydlig med att inga medicinska 

råd ska ges av hjälpmammorna utan då ska de hjälpsökande hänvisas till sjukvården.30  

 

Organisationens struktur byggde på att de lokala länsgrupperna agerade självständigt och fick själva 

söka bidrag och planera sin verksamhet utefter de lokala omständigheterna. Varje länsgrupp leddes 

av en länsmamma som var länets kontakt med rikskontoret, styrelsen och som ansvarar för 

verksamheten i sitt län. Till hjälp fanns det från styrelsen en föreningspärm med anvisningar och 

nyttiga tips på hur man går till väga och hur verksamhet kan bedrivas.31 När föreningspärmen 

infördes framgår inte av materialet och därför är det inte säkert att någon sådan fanns på plats när 

Amningshjälpen i Skellefteå startade.  

 

                                                 
27 Uhrus, Ninni. Amningshjälpen 25 år- en historik.  3. 
28 Ibid. 9. 
29 Ibid. 3–4. 
30 Ibid. 5. 
31 Ibid. 6.  
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Amningshjälpen i Skellefteå startas  
 

Att vara ny i en främmande stad utan något större kontaktnät, utan jobb för första gången på sju år 

och med ett nytt litet barn; det var Gunilla Viklunds nya verklighet 1974. Viljan och behovet av att 

komma ut och träffa andra människor, speciellt andra mammor var det som fick Viklund att starta 

Västerbottens Amningshjälp, enligt henne själv.32 

 

Viklund startade Amningshjälpen i Skellefteå i början av 1975 efter att ha hört om Amningshjälpen 

via media. Allt började med en artikel i Aftonbladet 1973 om amning där Eva Magnusson Hidman 

blev intervjuad om amningssituationen i Sverige och hennes nyutgivna bok  Hur man ammar. 

Viklund bestämde sig för att köpa Magnussons bok och med hjälp av den ammade Viklund 

framgångsrikt sitt första barn. Intresset för amning väcktes åter efter ett radioprogram på kanalen P1 

om amning och då specifikt om Amningshjälpen och hjälpmammor. Radioprogrammet inspirerade 

Viklund att ta kontakt med Amningshjälpen och göra testet33 för att kunna bli hjälpmamma. I början 

av 1975 blev Viklund hjälpmamma åt Amningshjälpen och den lokala gruppen startades, även om 

den först enbart bestod av henne själv.34 Viklund ansåg att hon hade den tid som krävdes för att 

komma igång med arbetet då hon var hemmafru – det tog hela två år innan nästa hjälpmamma fanns 

i Skellefteå.35   

 

Organisationens aktiviteter 
Här nedan presenteras Amningshjälpens Skellefteå grupps aktiviteter och utveckling i kronologisk 

ordning. 

 

1975/1976 

1975 var året då allt började, Viklund inledde arbetet med Amningshjälpen direkt efter att hon blivit 

godkänd som hjälpmamma. Viklund besökte MVC och BB i Skellefteå och pratade där med 

personalen som förhöll sig positivt inställda till henne och Amningshjälpen. Förutom att besöka 

MVC och BB för att nå ut med den nya organisationen satte Viklund upp upplysningsbroschyrer  på 

MVC, BB och olika mataffärer. I dessa upplysningsbroschyrer kunde man läsa om Amningshjälpen 

och deras viktigaste punkter i sitt amningsprogram och kontaktuppgifter till Amningshjälpen. 

Viklund lade även ut mindre lappar i väntrummen på MVC och BB så att alla kvinnor kunde ta med 

                                                 
32 Handskrivna anteckningar av Gunilla Viklund. Hittat i Ritblock 5. 159. 
33 Innan en person fick bli hjälpmamma åt Amningshjälpen var de tvungna att svara på en rad frågor om amning, 

bröstmjölk och hur man ska bemöta de hjälpsökande mammorna. Detta för att säkerställa att den nya hjälpmamman 

hade tillräckliga kunskaper och färdigheter för uppgiften. Alla hjälpmammor fick samma uppsättning frågor.  
34Handskrivna anteckningar av Gunilla Viklund. Hittat i Ritblock 1. 1-2. 
35Handskrivna anteckningar av Gunilla Viklund. Hittat i Ritblock 5. 159. 
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en lapp med kontaktuppgifter till Viklund. Hon stannade inte där utan fick personalen på BB att 

dela ut upplysningsbroschyrerna till alla nyblivna mammor i augusti 1975 men trots detta ringde 

ingen. Det skulle dröja till oktober 1975 innan Viklund fick sitt första samtal från en mamma 

angående amning. Viklund var till en början ensam hjälpmamma och därmed låg ansvaret på henne 

om organisationen skulle nå ut. Därför besökte hon upprepade gånger MVCs mödragymnastik 

grupp och presenterade sig själv och Amningshjälpen i ett försök att nå ut med att hjälp fanns. Det 

första året ägnades åt att få ut budskapet om gruppen, något som Viklund kämpade på med hela året 

trots att hon bara fick två samtal från mammor totalt under 1975.36 

 

Om det gått trögt under 1975 skulle 1976 bli året då det lossnade och verksamheten drog igång på 

allvar. I januari lade Viklund ut en bokficka med Eva Magnussons bok Hur man ammar i MVCs 

väntrum med information om hur man kunde beställa boken och andra böcker på ämnet amning. 

Under de två första månaderna 1976 gick det fortsatt trögt vilket fick Viklund att ta kontakt med 

grundarna av Amningshjälpen, Haag och Magnusson, för stöd och råd. Vad som sades mellan de tre 

kvinnorna framgår inte utan det enda som framgår är att Viklund ska fortsätta som tidigare med att 

få ut information om organisationen. Viklund utökade platserna där hon gjorde reklam för gruppen 

till bland annat simhallen, biblioteket och BVC. Det blev fler informationsträffar på MVC och 

bemötandet var positivt både från mammor och personal.37  

Den 26 februari publicerades första artikeln i Västerbottens Folkblad om Viklund och det faktum att 

det nu fanns en hjälpmamma i Skellefteå vilket betydde att den närmaste hjälpmamman inte längre 

var i Järfälla som tidigare. I artikeln gick Viklund ut med en efterlysning av fler intresserade så att 

gruppen kunde arrangera amningsträffar.38 

 

Viklund fortsatte att prata med mammor på MVC, både med förstföderskor och omföderskor under 

våren. När sommaren närmade sig bestämde MVC att inga fler kurser skulle hållas om amning 

under sommaren. För att inte de kvinnor som skulle föda under sommaren skulle bli utan 

information frågade Viklund om hon kunde fortsätta sin verksamhet på BB under 

sommarmånaderna. Sommaren 1976 höll Viklund kurser både på BB och MVC som ändrat sig och 

valt att inte lägga ner kurserna under sommaren. Varje kurs hade ca 7-10 deltagare och oftast satt ett 

par stycken ur personalen med på mötena.39 Den personal som satt med var barnmorskor eller 

sjuksköterskor, det finns inte nämnt någonstans att en läkare deltog. Hennes engagemang lyfts upp 

                                                 
36 Handskrivna anteckningar av Gunilla Viklund. Hittat i Ritblock 1. 1-3. 
37 Ibid. 5. 
38 Västerbottens folkblad. 1976-02-26. Hittat i ritblock 1. 6.  
39 Handskrivna anteckningar av Gunilla Viklund. Hittat i Ritblock 1. 8-9. 
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som något positivt i en tidningsartikel i Norra Västerbotten den 12 augusti, där tidningen antyder att 

hennes arbete med amningsinformation fått positiva effekter på amningen i Skellefteå och bidragit 

till att fler ammar sina barn.40 

  

Den 28 september 1976 hölls den första amningsträffen med ammande mammor, det var fem 

kvinnor som deltog i träffen där dom diskuterade amning med utgångspunkt i sina egna 

erfarenheter. Det som föranledde den första träffen var att tre kvinnor skickade blomsterbud till 

Viklund för att visa sin uppskattning och tacksamhet för hennes amningsprat på MVC och BB. Det 

var den händelsen som fick Viklund att dra ihop till den första amningsträffen. Hon skriver att hon 

Blev jätteglad… och hade lite svårt att förstå att de var till mig.41 

Under hösten och vintern 1976 höll Viklund kontinuerligt kurser och föredrag på både MVC och 

BB men den 15 november blir det stopp från BBs sida. Detta efter att barnmorskorna informerats att 

Viklund inte längre var välkommen av läkarna på BB.42  

 Hennes besök på MVC fortsatte dock som vanligt året ut och hon tog kontinuerligt emot samtal 

från ammande mammor alla tider på dygnet. Första året finns endast två samtal loggade och andra 

året hade de ökat till 35 loggade samtal.   

 

1977 

Det första som finns noterat från 1977 är ett samtal från en mamma i början av mars. Inget finns om 

januari eller februari, om det inte hände något dessa månader eller om det inte tagits med framgår 

inte. Kanske var det så att Viklund var ledig eftersom hon nyss själv fått barn under perioden.  

Under våren 1977 fortsätter arbetet på MVC för Viklund och hon fortsätter att ta emot samtal från 

ammande kvinnor. Det har tillkommit en stödmedlem till Skellefteå, oklart när och hur, som följer 

med på diverse event bland annat till ”Föreningen för föräldra- och förlossningsförberedelse” i 

Luleå där man deltar i deras studiedag.43 

Under sommaren och hösten växer gruppen från enbart Viklund till totalt fyra kvinnor varav två av 

dessa, Pia Holmström och Marianne Holmlund blev hjälpmammor och de andra förefaller vara 

stödmedlemmar. Att gruppen växer i antal betyder att man nu kan anordna fler träffar och 

informationsmöten. I juni tar Viklund kontakt med Arbetarnas Bildningsförbund ABF för att 

eventuellt starta en kurs i amning för kvinnor fristående från sjukvården och deras lokaler. Kursen 

blir verklighet och lappar delas ut på MVC och i de större matvarubutikerna. Kursen hålls i 

                                                 
40 Marklund, Inger. Hon lär dig amma ditt barn och gör det oavlönat. Norra Västerbotten. 1976-08-12. Hämtat från 

Ritblock 1. 10.   
41Handskrivna anteckningar av Gunilla Viklund. Hittat i Ritblock 1. 11. Citat av Viklund, Gunilla.  
42Handskrivna anteckningar av Gunilla Viklund. Hittat i Ritblock 1. 12.  
43 Ibid. 17.  
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Lövånger som är en mindre ort utanför Skellefteå, den 26 september. Det dyker upp sex deltagare 

och Viklund är kursledare.44 

 

1977 blir första året som Viklund deltar i Amningshjälpens riksträff som det året äger rum i 

Mockfjärd den 16 september. Under riksträffen beslutas det om att Gunilla Viklund ska bli 

länsmammaför Västerbotten. 45  Viklund skriver själv om träffen som väldigt rolig, nyttigt och 

stimulerande inte minst för inspiration för aktiviteter.46 På riksträffen deltog 85 kvinnor från alla 

delar av landet, man samlades för att diskutera amning och frågor som kunde kopplas till amning.47   

Fler kurser/studiecirklar startas i samarbete med ABF under året vilka alla leds av Viklund.  

1977 blir gruppens aktivaste år dittills och figurerar i lokaltidningar sex gånger under året. Dels i 

artiklar om amning och Amningshjälpen i stort och dels i insändare skrivna av dem själva och 

insändare av privatpersoner som förespråkar amning.48  

Aktiviteterna med information på MVC och deras egna kurser fortsätter året ut och ökar i antalet 

deltagare. Den 8 december var första gången någonsin som pappor fick lov att närvara vid ett av 

Amningshjälpens informationsträffar i samband med mödragymnastiken på MVC vilket var en 

viktig milstolpe även om endast fyra män dök upp.49   

Året avslutades med ett misslyckat försök att återuppta kontakten med BB. Dr Ihrman, överläkare 

på Skellefteå BB visade sig inte vara intresserad av Amningshjälpen eller att öppna för en dialog.50 

 

1978 

1978 inleddes med känslan efter Dr Ihrmans avslag, men verksamheten fortsatte oavbrutet med 

kurser och telefonsamtal. Konflikten med Dr Ihrman fortsatte att vara på tapeten och det var tal om 

att det skulle skrivas en artikel i Västerbottens Kuriren om Dr Ihrman men ingen från BB ville ställa 

upp. ABF bad om hjälp med att sammanställa en motion angående amning till socialdemokratiska 

kvinnoförbundets kongress motionen krävde att man skulle göra en utredning för att utveckla en 

utbildning för sjukvårdspersonal och blivande mammor för att lyfta fram amningens fördelar. Man 

krävde också att man ska sikta på att minska klinikchefernas makt över sjukvårds avdelningar så att 

en överläkare inte har makten att stoppa Amningshjälpen från att informera på till exempel BB.51  

                                                 
44 Handskrivna anteckningar av Gunilla Viklund. Hittat i Ritblock 1. 17-22.  
45 Länsmamma var termen för den person som hade det övergripande ansvaret över alla hjälpmammor och aktiviteter i 

deras län.  
46 Handskrivna anteckningar av Gunilla Viklund. Hittat i Ritblock 1. 20. 
47Amning ger trygghet. Dalademokraten. 1977-09-20. Hittat i ritblock 1.  
48 Handskrivna anteckningar av Gunilla Viklund. Hittat i Ritblock 1. 17-32. 
49 Ibid. 31. 
50 Ibid. 32. 
51 Ibid. 23; 

   Ibid. 33.  
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Intresset för Amningshjälpen fortsätter att växa under året och det uppmärksammas att det inte finns 

några hjälpmammor i Umeå vilket har efterfrågats. I Umeå var det överläkare Folke Solheim på 

kvinnokliniken som själv tog kontakt med Amningshjälpen och bad om deras hjälp.52  

 För att nå ut och förhoppningsvis värva en eller flera hjälpmammor från Umeå går man ut i VK 

med en efterlysning av frivilliga. Den artikeln resulterar i flera intresserade kvinnor varav fem av 

dem blir färdiga hjälpmammor. De resterande sex personerna väljer att bli stödmedlemmar.53 

 

Amningshjälpen inleder i februari en kampanj för amnings- och skötrum i Skellefteå, då det endast 

fanns ett skötbord i hela Skellefteå centrum. Viklund skriver ett brev till kommunstyrelsen där hon 

föreslår att skötbord bör införas på bland annat biblioteket och stadshuset. Hon föreslår även att det 

bör finnas ett amningsrum där kvinnor kan i lugn och ro slå sig ner och amma sina barn. Detta 

menar Viklund är avgörande för att nyblivna mammor inte ska bli låsta vid hemmet när barnen 

ammas eller har blöja.54  Deras kontakt med kommunen angående skötbord och amningsrum 

uppmärksammas i en länge artikel i Norra Västerbotten den 17 mars och i ett flertal mindre notiser i 

andra lokala tidningar. En av de tilltänkta platserna för nya skötbord var biblioteket och 

bibliotekschefen gav ett verbalt löfte om att stödja förslaget när det skulle tas upp för beslut i 

kulturnämnden.55  Den 17 april togs frågan upp i kulturnämnden som beslutade att installera 

skötbord på handikapptoaletterna i stadshuset och biblioteket, frågan om amningsrum flyttas över 

till utredningen om torgets framtida utformning.56 

 

Viklund uppmärksammade att Skellefteå Lasarett betalar 20 kronor litern för modersmjölk och att 

Umeå universitetssjukhus betalar 30 kronor litern, betyder att kvinnor i Skellefteå får betydligt 

sämre betalt för sin mjölk än kvinnor boende i Umeå. Detta påtalar Viklund i ett brev till 

direktionen för Skellefteå Lasarett den 15 mars. Kopior skickas till Landstinget, Dr Ihrman på BB 

och barnkliniken.57 Viklund argumenterar för att man snarast bör se över priset eftersom sjukhuset 

är i stort behov av modersmjölk eftersom det beslutats att alla nyfödda ska få mjölk på recept om 

inte modern själv kan producera modersmjölk. Skellefteå Lasarett skulle enligt Viklund kanske inte 

behöva köpa in mjölk från andra sjukhus om man gav ordentligt betalt för modersmjölk från 

                                                 
52 Handskrivna anteckningar av Gunilla Viklund. Hittat i Ritblock 1. 37.  
53 Ibid. 36.  
54 Ibid.  
55 Handskrivna anteckningar av Gunilla Viklund. Hittat i Ritblock 2. 40. 
56 Utdrag från Kommunstyrelsens Arbetsutskotts sammanträdesprotokoll den 17 april 1978. Blad 41-42. Ritblock 2.  
57 Handskrivna anteckningar av Gunilla Viklund. Hittat i Ritblock 1. 39. 
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Skellefteås egna kvinnor.58 Redan den 11 april beslutade direktionen för Skellefteå sjukvårdsdistrikt 

att ersättningen för modersmjölk ska höjas från 20 kronor till 30 kronor litern.59  

 

Under våren beslutade man att göra ett nytt försök att få komma in på BB i Skellefteå igen, denna 

gång med positivt resultat. Den 27 april träffas representanter från MVC, BB och barnkliniken på 

barnkliniken i Skellefteå för att diskutera med amningshjälpen. Under mötet fick Amningshjälpen 

utstå ifrågasättande ifrån läkarna från BB men fick stöd och uppbackning från MVC, vilket ledde 

till att Amningshjälpen återigen var välkomna på BB. Under sommaren fortsätter träffarna på MVC 

och BB, men allt annat arbete läggs åt sidan till hösten.60 När hösten kommer drar Amningshjälpen 

igång med att ansöka om ekonomiskt bidrag från Direktionen för Skellefteå lasarett och från 

organisationen LIONS men med klent resultat.61  I sin verksamhetsberättelse framgår det att 

Amningshjälpen har elva hjälpmammor i hela länet och sex stycken i Skellefteå och att deras mål 

har varit att träffas en gång i månaden för att kolla hur det går för alla och planera framtida 

aktiviteter.62  

 

I september 1978 åker Viklund på riksträff i Eskilstuna och deltar i årsmötet. På riksträffen får 

Viklund föreläsa om Skellefteå gruppens problem och bemötande av BB och hur man lyckades lösa 

situationen.63 Viklund startade under september en ny amningskurs i samarbete med ABF (som 

tidigare) och den här gången fick kursen mycket uppmärksamhet i de lokala medierna. Det skrevs 

totalt fem artiklar om amningskursen och hur viktigt det är att kvinnor lär sig amma.64 

 

1979 

1979 fortsätter som 1978 slutade, med fortsatta föredrag på MVC och BB, och de egna kurserna i 

amning i samarbete med ABF. Viklund får frågan från MVC i Lövånger om hon kan tänka sig att 

hålla en lektion om amning där vilket hon ställer upp på. Amningshjälpen deltar i studiedagar om 

amning i Vilhelmina och på socialstyrelsens konferens i Luleå om just amning. På konferensen 

deltog tre hjälpmammor från Amningshjälpen; Viklund, Magnusson och Eklund. På konferensen 

fick gruppen ett erkännande från Socialstyrelsen för att amningsstatistiken hade vänt. I samband 

med konferensen skrevs det artiklar i lokala tidningar om att det behövs fler medlemmar och 

                                                 
58 Handskrivna anteckningar av Gunilla Viklund. Hittat i Ritblock 1. 39.   
59 Protokoll vid sammanträde med Direktionen för Skellefteå sjukvårdsdistrikt. 11 april 1978. Hittat i ritblock 1.  
60 Handskrivna anteckningar av Gunilla Viklund. Hittat i Ritblock 2. 42-46. 
61 Ibid. 49-50. 
62 Verksamhetsberättelse för Västerbottens län 09.77-08.78. Hittat i Ritblock 2.  
63 Handskrivna anteckningar av Gunilla Viklund. Hittat i Ritblock 2. 56. 
64 Ibid. 56-61. 
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hjälpmammor. Oklart dock om artiklarna genererade någon ny hjälpmamma men antalet 

hjälpsökande ökade kännbart.65   

 

En debatt angående Skellefteå BBs behandling av föräldrarna och barnen blossar upp på nytt i 

början av året. Kritik hade riktats mot BB från föräldrar och Amningshjälpen för deras 

bestämmelser kring besökstider och kroppskontakt. Det mest kritiserade var att papporna och 

eventuella syskon bara fick se sitt barn/syskon genom en glasruta och att mammorna endast fick 

hålla i sitt barn vid måltider. All annan tid låg barnen i en stor sal dit endast sjukvårdspersonal hade 

tillträde.66 Detta var en debatt som Amningshjälpen följde noga och den 2 mars ger sig dom in i 

debatten genom en artikel i Norra Socialdemokraten den 2 mars. Amningshjälpen menar att 

förlossningsrutinen måste förändras från lite hudkontakt mellan mamma och barn till mycket 

hudkontakt. Detta för att öka chansen till en lyckad amning.67 

 

Under mars månad kom det nya rön om att mjölkdrickande kan ge kolik, alltså om mamman dricker 

mycket mjölk under amningen så kan det ge ökad risk för kolik hos barnet. Det gav 

Amningshjälpen möjlighet att synas i media ytterligare, för att uttala sig om sambandet mellan 

komjölk och kolik.68  

Under våren och sommaren fortsatte man att gå och prata på BB och MVC en gång i veckan och 

undervisa i amning på mödragymnastikgruppen. Utöver det hade man sin egen kurs i Lövånger som 

flöt på som tidigare. Man fortsätter att dela ut information om amning och Amningshjälpen på 

MVC, BB och barnkliniken. Den 18 juni får Viklund en dotter och därefter verkar det som om hon 

tar en paus i sina besök på BB och MVC till i början av augusti. Viklunds uppgifter tas över av de 

andra hjälpmammorna i Västerbotten. Under hösten tar Viklund upp sina uppgifter igen och 

fortsätter att hålla informationsträffar.69 

 

I oktober hålls riksträffen i Uppsala och fyra hjälpmammor från Skellefteå och en från Umeå åker 

dit för att representera Västerbotten. Under helgen var det föredrag, diskussionsgrupper och årsmöte 

där Gunilla Viklund valdes in i styrelsen för Amningshjälpen som kassör.70   

 

                                                 
65 Handskrivna anteckningar av Gunilla Viklund. Hittat i Ritblock 2. 63-64. 
66 Ibid. 64.  
67 Bättre amning med tidig kroppskontakt. Norra Socialdemokraten. 1979-03-02. Hittat i ritblock 2.   
68 Handskrivna anteckningar av Gunilla Viklund. Hittat i Ritblock 2. 67-69. 
69 Ibid. 70-74. 
70 Ibid. 74-75. 
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Under vintern jobbar man vidare med informationsträffarna och man startar en ny amningskurs i 

samarbete med ABF. Två hjälpmammor; Annika och Ann-Christine (saknas efternamn) sätter upp 

en utställning på Lycksele bibliotek om Amningshjälpen bredvid den redan uppsatta utställningen 

om amning i I-land och U-land. Den nya utställningen informerar bland annat om vad 

Amningshjälpen gör och vart den finns. Tanken är att utställningen ska skickas till Umeå när den är 

klar i Lycksele och sättas upp på MVC i Umeå och därefter cirkulera runt om i Västerbotten. Men 

MVC i Umeå ville gärna ha utställningen permanent.71 

 På sin sista hjälpmammaträff diskuterar man frågan om hjälppappor, något som först togs upp på 

riksträffen tidigare samma år. Frågan om hjälppapporna skulle komma att diskuteras vilt i hela 

landet inom Amningshjälpen.72   

 

1980 

I början av 1980 försöker man nå ut även till de ställen som Amningshjälpen inte hade en 

hjälpmamma genom att sammanställa och skicka ut information om amning och Amningshjälpen 

till de lokala MVC och BVC så att personalen skulle kunna lägga fram och informera. Detta gör 

man till alla orter i Västerbotten där det saknas hjälpmamma.73  

 

För första gången sedan Amningshjälpen i Skellefteå startades samlades hjälpmammorna i 

Skellefteå tillsammans med sina familjer på ett knytkalas, detta för att alla skulle lära känna 

varandra bättre.74 

Man fortsätter med sin vanliga informationsverksamhet på BB och MVC i Skellefteå och sina egna 

amningskurser. Amningshjälpen blir inbjudna till att delta och informera på distriktrsköterskornas 

studiedagar. Där man diskuterar problem i samband med amning, den andra studiedagen ställdes in 

på grund av en sjuksköterskestrejk.75  

 

Den 29 april har Amningshjälpen tillsammans med allergiförbundet ett möte med barnläkaren PG 

Bergfors för att diskutera hur man ska gå tillväga med barn som är mjölkallergiker eller misstänks 

vara det. Som det såg ut då upplyste man inte föräldrar om att det fanns mjölkersättning utan 

komjölk om amningen inte skulle lyckas eller om man behövde komplettera. Detta lovade Bergfors 

att se över och han höll med om synpunkterna.76 

                                                 
71 Handskrivna anteckningar av Gunilla Viklund. Hittat i Ritblock 2. 77.  
72 Ibid. 75-76. 
73 Ibid. 76-77. 
74 Ibid.. 77. 
75 Handskrivna anteckningar av Gunilla Viklund. Hittat i Ritblock 3. 81.  
76 Ibid. 82. 
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Under 1980 var man 14 hjälpmammor i hela Västerbotten och men fick 16 nya stödmedlemmar 

vilket gav sammanlagt 37 stycken stödmedlemmar i länet.77  

 

Tidigare hade Amningshjälpen i Västerbotten fått avslag på sina bidragsansökningar från 

landstinget men 1980 fick man bifall. Då fick man ersättning för arvode och reseersättning när en 

representant från Amningshjälpen informerar vid mödrar och föräldrautbildningar. Att landstinget 

nu biföll deras ansökan om reseersättning gav mycket då dom räknat ut att till och från BB en gång 

i veckan och MVC en gång i månaden och hjälpmammaträffar kör dom ca 800 mil på ett år. Nu 

slipper dom betala den kostnaden ur egen ficka som tidigare.78  

 

Under året skrev Viklund vid upprepade gånger till landstinget angående kostnaden för mammor att 

hyra en amningspump som man ville skulle bli kostnadsfri för de mammor som sålde mjölk till 

sjukhusen. Detta krav fick man tillslut igenom samt att pump ska skrivas ut vid vissa medicinska 

motiverade situationer och att det även då ska vara kostnadsfritt.79  

Det hölls sammanlagt tre kurser i amning och en uppföljningsträff för de som gått kursen tidigare 

för att följa upp hur det gick för dom med sin amning. Amningshjälpen deltog i en undersökning 

gjord på Umeå sjuksköterskeskola som undersökte skillnaden i hjälp som en kvinna får om hon 

ringer en hjälpmamma eller sin BVC mottagning vid amningsfrågor. Undersökningen visade att 

mammorna fick bättre hjälp av Amningshjälpen än barnmorskorna på BVC.80  

Den 17 oktober var den dags för 1980 års riksträff som denna gång hölls i Karlstad, tre 

hjälpmammor från Västerbotten åkte varav Viklund var en.  

 

Viklund ordnade så att filmen ”Födelsen” kunde visas för två Psykoprotylaxkurser och en 

amningscirkel. Detta blev möjligt då ABF betalade för lokalen och hyran av filmen.81  

 

I slutet av året går Amningshjälpen ut med information/efterlysning av nya hjälpmammor då många 

hjälpmammor som tidigare varit mycket aktiva kommer dra ner på sitt engagemang. Det sker en 

generationsväxling inom organisationen.82  

 

                                                 
77 Verksamhetsberättelse för Västerbotten. 09.79-08-80. Hittat i Ritblock 3.  
78 Ibid. 
79 Ibid. 
80 Ibid. 
81 Handskrivna anteckningar av Gunilla Viklund. Hittat Ritblock 3. 80. 
82 Ibid. 91. 



24 

 

1981 

Aktiviteterna och farten avtar inte under 1981 utan tvärt om fortsätter gruppen att vara mycket aktiv 

och kämpa för amningen. Skellefteå får under våren två nya hjälpmammor, vilket innebär att fler 

BVC distrikt får information och en egenhjälpmamma. Viklund deltog i en studiedag för 

distriktssköterskor i Umeå och informerade där om amning, hur man ska bemöta mammor och tips 

och råd för lyckad amning. Under vintern och våren hade Amningshjälpen flera träffar med 

personal på olika BVC distrikt och BB angående huruvida mammorna ska ha mjölkersättning 

hemma eller inte. Den allmänna rekommendationen från sjukvårdens personal var att alltid ha 

hemma som en säkerhet, medan Amningshjälpen starkt motsatte sig argumentet om att det skulle 

innebära en säkerhet. Snarare menade Amningshjälpen att tillgång till mjölkersättning hemma 

kunde leda till att fler mammor gav upp med amningen. Ett brev angående detta och hur vården 

bemöter mammor som vill sälja sin bröstmjölk skickades till överläkare Bergfors. I brevet tar man 

upp det faktum att mammor bemötts med misstänksamhet och anklagande om att de missunnar sina 

egna barn bröstmjölk.83 

 

Framtagandet av nya utställningar att sätta upp på olika MVC i länet fortsätter. Hjälpmammorna 

fortsätter att besöka BB en gång i veckan och då turas de sju hjälpmammorna om och tar en månad 

var. Två studiecirklar om amning börjar varav papporna får delta vid ett tillfälle per studiecirkel.  

Viklund blev tillfrågad av Vårdskolan för att komma och föreläsa om amning på deras utbildning 

för barnmorskestudenter och för barnmorskor som vidareutbildar sig.84  

 

Under våren växer hjälpmammaträffarna och nu bjuds även stödmedlemmar och andra intresserade 

in för samtal och utveckling av amningshjälpen. För att möjliggöra att fler kan delta får man låna ett 

dagis i Skellefteå där man har träffarna.85 

 

För att ytterligare sätta amningen på tapeten och sprida budskapet anordnar man i Skellefteå en 

amningshelg för medlemmar i Norrbotten och Västerbotten. 34 medlemmar kom till amningshelgen 

som pågick mellan den 25 april och 26 april. Under lördagen den 25 april bjöd man in allmänheten 

och personal från landstinget för att lyssna på ett föredrag om amning av barn med särskilda 

svårigheter. Helgen blev lyckad och många idéer om hur gruppen ska fortsätta påverka BB att 

införa förbättringar. Två artiklar skrevs om amningshelgen i lokalmedia och en artikel skrevs 

                                                 
83 Verksamhetsberättelse Västerbotten. 79.09-80.08.10. Hittat i ritblock 3. 87-88. 
84 Ibid. 
85 Ibid. 
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speciellt angående Amningshjälpens uppmaning till bojkott av företagen Findus och Nestlé.86 I flera 

stora medier framkommer det under våren och sommaren 1981 att företaget Nestlé har drivit en 

oetisk marknadsföring av mjölkersättning i flera U-länder. Man menar att marknadsföringen har lett 

till att fler barn flaskuppföds och som en biverkning av det drabbas ca 10 miljoner barn årligen av 

”flasksjukdommar”. Dessa ”flasksjukdommar” innefattar infektioner, diarréer, allergiska reaktioner 

och kolik. Man uppskattar att ca en miljon barn dör årligen av varierande ”flasksjukdommar”, därav 

bojkotten som startades av den nordiska arbetsgruppen för internationella amningsfrågor.87  

 

Under riksträffen i Södertälje den 2-4 oktober väljer Gunilla Viklund att avgå som länsmamma men 

valdes om som kassör i styrelsen för riksorganisationen för tredje året i rad. En vild diskussion från 

förra årets riksträff togs upp men inte heller detta år kunde man enas. Frågan handlade om huruvida 

Amningshjälpen skulle vara en kvinnoorganisation och därmed utesluta möjligheten till 

hjälppappor.88 Ann-Christine Pantze tog över som länsmamma efter Viklund och under ett möte 

med de lokala hjälpmammorna kom man överens om att dela upp vissa av de arbetsuppgifterna som 

Viklund tidigare haft för att få en bättre fördelning och att Viklund skulle fortsätta kontakten med 

MVC, BVC och BB som tidigare.89 Under vintern fortsätter informationsträffarna men Viklund 

meddelar att hon vill sluta gå till BB och att hon helst vill sluta med MVC också men att hon kan 

fortsätta fram till våren 82 om ingen annan vill ta över. Tre hjälpmammor inklusive Viklund 

meddelar att de själva väntar barn vilket säkert bidrar till en nedgång i engagemanget för tillfället. 

För att försöka värva nya frivilliga till organisationen bjuder man in till en amningsträff för 

medlemmar och andra intresserade. Den träffen resulterade i att 20 stödmedlemmar uppgav att dom 

ville bli kallade regelbundet till träffar för att bidra, 6-8 kvinnor visade intresse för att bli 

hjälpmammor och att 19 personer anmälde sig till att hjälpa till med planeringen av en ny 

amningshelg under nästkommande år.90  

 

1982 

Senvintern och våren inleds med att försöka värva fler medlemmar och hjälpmammor till 

verksamheten. Vilket resulterade i fem nya hjälpmammor till Skellefteå.  

Deras utställning ”AMMA DITT BARN” blir permanent på BVC i Skellefteå och man får åter igen 

göra en ny utställning som ska fortsätta att åka runt mellan olika mottagningar i Västerbotten.91  

                                                 
86Verksamhetsberättelse Västerbotten. 79.09-80.08.10. Hittat i ritblock 3. 87-88.  
87Vägra köpa Findus varor. Aftonbladet. 1981-06-12. Hittad i ritblock 3. 
88Handskrivna anteckningar av Gunilla Viklund. Hittat i ritblock 4. 123. 
89 Handskrivna anteckningar av Gunilla Viklund. Hittat i ritblock 3. 112. 
90 Handskrivna anteckningar av Gunilla Viklund. Hittat i ritblock 4. 126.  
91 Verksamhetsberättelse för Västerbotten 01.06.81-31.05.82. Hittad i ritblock 4. 149. 
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Under 1981 skickade man ett brev till överläkare Bergfors med synpunkter på behandlingen av 

mammor som säljer sin mjölk. Under våren 1982 leder det till ett möte med avdelningssköterskan 

på barnkliniken på Skellefteå Lasarett (överläkare Bergfors deltog inte). Avdelningssköterskan 

informerade att man nu satt in nya rutiner för bröstmjölksförsäljning som var i linje med de 

ändringar som Amningshjälpen föreslagit i sitt brev. När det gällde det negativa bemötande hade 

man pratat med personalen om det men det fanns fortfarande en anställd som motsatte sig 

förändringarna. Så på det stora hela hade deras brev resulterat i förbättringar för mammorna.92  

 

Bojkotten av Nestlé fortsatte och fick mer uppmärksamhet i media. Amningshjälpen satte upp 

utställningen ”Amning i I-land och U-land” på flera platser i Skellefteå under vintern och våren.  

Den nu årliga amningshelgen hölls i mars 82 och inbjudna var som tidigare år; hjälpmammor, 

stödmedlemmar och andra intresserade. Under helgen var det föredrag och öppen diskussion, en av 

dessa diskussioner ledde till att Amningshjälpen skrev ett brev till kommunen där man påtalar hur 

hemhjälpen för tvillingmammor kan bli bättre. För amningshelgen fick Amningshjälpen ett bidrag 

från Västerbottens Landstings friskvårdssektion på 1400 kr som skulle täcka kostnader för helgen.93  

 

Debatten om bojkotten mot Nestlé fortsatte under hela 1982 och flera artiklar skrevs i lokala 

tidningar om bojkotten. Även amningens fördelar bär det gäller att förebygga och motverka 

allergier uppmärksammades återigen i den lokala tidningen Norra Västerbotten. Det hade tidigare 

skrivits många artiklar som uppmärksammade detta samband, inte ovanligt att Amningshjälpen var 

med och tog initiativ till artiklarna.94  

Till 1982 års riksträff åker totalt fem hjälpmammor varav Viklund är en av dessa. Riksträffen hålls i 

Vänersborg. Det föreslås att nästa riksträff ska hållas i Skellefteå.95  

Den 13 december 1982 utkom årgång 9 Nr 4 1982 av tidningen Amningsnytt. Det här numret var 

det Skellefteå gruppen som arbetat fram under ett par månaders tid. Många timmar hade gått åt till 

att samla in berättelser om amning och Amningshjälpen i Västerbotten. Man samlade tillochmed in 

för mycket så tidningsredaktionen fick lova att stycka flera sidor.96 

 

                                                 
92 Verksamhetsberättelse för Västerbotten 01.06.81-31.05.82. Hittad i ritblock 4. 149. 
93 Verksamhetsberättelse för Västerbotten 01.06.81-31.05.82. Hittad i ritblock 4. 149. 
94 Handskrivna anteckningar av Gunilla Viklund. Hittat i ritblock 4. 152. 
95 Ibid.152. 
96 Handskrivna anteckningar av Gunilla Viklund. Hittat i ritblock 5. 158. 
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1983 

År 1983 blir ett hektiskt år för Amningshjälpen då riksträffen och 10-årsjubileumet av 

Amningshjälpen ska hållas i Skellefteå den 14-16 oktober. Planeringen för helgen inleds direkt och 

pågår under nästan hela året parallellt med det vanliga arbetet. Man har skrivit en artikel i 

Amningsnytt, informerat personal på Piteå BB om Amningshjälpen och nya bröstmjölkspumpar. 

Vidare har Viklund fortsatt med sina föreläsningar för barnmorskestudenter på Vårdskolan i 

Skellefteå.97  

 

Inför riksträffen tar man i Skellefteå fram och skickar ut en enkät till alla hjälpmammor i Sverige 

för att kunna sammanställa Amningshjälpens arbete och framgång runt om i landet. Den enkäten 

resulterar i en utställning under riksträffen och jubileumshelgen i oktober.98 Viklund kontaktar 

Umeå universitet för att hitta någon som kan föreläsa under riksträffen och får en positiv reaktion 

och en docent lovar att föreläsa.99 Inbjudningar till hjälpmammor skickas ut och en allmän inbjudan 

till riksträffen publiceras i Amningsnytt. För att maximalt antal medlemmar ska kunna medverka 

ordnar man med kollektiv bussåkning från Stockholm till Skellefteå.100 Träffen var ett stort 

arrangemang, deltagarna sov på golvet på Brännaskolan i Skellefteå och åt mat på en närliggande 

gård. Under 10 års jubiléet arrangerar man olika föredrag och en paneldebatt.101 Anteckningar om 

riksträffen och 10 års jubiléet är det sista som finns nedtecknat om 1983.  

 

Sjukvårdens reaktion och samarbete med Amningshjälpen i 

Skellefteå  
När Viklund 1975 blev den första hjälpmamman i Skellefteå och därmed inledde sitt arbete med 

hjälpsökande mammor kontaktade hon MVC och BVC i hopp om att de skulle stödja hennes arbete 

och underlätta genom att dela ut informationsbroschyrer till blivande och nyblivna mödrar. Till en 

början var personalen positivt inställda till hennes engagemang och var villiga att hjälpa till. Alla 

Viklund pratade med verkade positivt inställda och intresserade av Amningshjälpen. Alla från 

sjukvården som finns omnämnda som positiva i källmaterialet är kvinnor, i de flesta fall 

barnmorskor eller sjuksköterskor men i ett fall en kvinnlig läkare.102 Huruvida personalens kön 

spelade en roll i hur positivt inställda diskuteras närmare i slutdiskussionen. Viklund inledde ett 

samarbete med MVC i Skellefteå då hon tilläts komma dit och prata om amning under MVC:s 

                                                 
97 Handskrivna anteckningar av Gunilla Viklund. Hittat i ritblock 5. 171. 
98 Ibid. 171. 
99 Ibid. 167. 
100 Ibid. 171-173. 
101 Ibid. 175.  
102 Handskrivna anteckningar av Gunilla Viklund. Hittat i ritblock 1. 1-7.  
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kurser för förstagångsföderskor. När Viklund ville komma till BB för att prata om amning första 

gången fick hon till svar att avdelningssköterskan skulle ta upp ärendet med läkarna på avdelningen, 

men detta hände inte och avdelningssköterskan fattade ett eget beslut att tillåta Viklund att 

informera mödrarna på avdelningen. Under Viklunds besök på MVC och BB medverkade till en 

början en sköterska som satt med och lyssnade och ibland hade synpunkter på hennes föredrag och 

diskussion.103 Exakt vilka synpunkter som sköterskan gav finns inte nedskrivet. 

 

I en artikel i Norra Västerbotten uttalade sig Viklund om kontakten med sjukvården. Viklund 

hävdade att det till en början varit svårt att få MVC och BB att dela ut hennes information om 

Amningshjälpen och att motståndet kom från personalen104, vilken personal hon syftade på med det 

uttalandet är oklart. Det kan alltså varit ett generellt motstånd eller mer riktat från en viss 

personalkategori men att Viklund inte ville peka finger. Vidare i artikeln säger Viklund att det 

ändrats då intresset för amning ökat stort under det senaste året.105 Man kan alltså dra slutsatsen att 

till en början fanns det ett motstånd från sjukvården men att det mjuknade i takt med att intresset för 

amningen ökade. Men trots att reaktionerna blivit positiva var det inget som höll i sig över tid. På 

MVC fortsatte samarbetet att flyta på utan svårigheter men på BB fick Viklund svårigheter med 

personalen. Detta eftersom barnmorskorna ej informerat läkarna om att Viklund var där och nu när 

läkarna gjorts medvetna om situationen var hon inte längre välkommen. På ett möte den 15 

november 1976 med två barnmorskor på BB hävdade de att det berodde på att Viklund inte var 

anställd av landstinget. Barnmorskorna tog även upp att de (barnmorskorna) ansåg att hon bara 

oroade mammorna med sin information snarare än att hjälpa till. Viklund blev informerad att 

barnmorskorna nu skulle ta över all informationsverksamhet om amning till de nyblivna 

mammorna.106  

 

Att BB satte stopp för Viklund i november kan ha haft att göra med att Viklund i oktober samma år 

hamnade i konflikt med en barnmorska på BB (inget namn nämns) efter en informationsträff om 

amning. Konflikten handlade om Viklunds kommande förlossning. Viklund var vid tillfället gravid 

i nionde månaden och ville inte att hennes barn skulle få modersmjölksersättning gjord på komjölk 

på grund av risk för allergi. Konflikten slutade med att barnmorskan hotade att Viklunds barn (när 

det föddes på BB) skulle gå utan mat och bara få ligga och gråta på bebisavdelningen. 107  Detta var 

en personlig konflikt mellan en i personalen och Viklund men orsaken till bråket var en 

                                                 
103 Handskrivna anteckningar av Gunilla Viklund. Hittat i ritblock 1. 1-10.  
104 Hon lär dig amma ditt barn och gör det oavlönat. Norra Västerbotten. 1976-08-12. Hittad i Ritblock 1. 10. 
105 Hon lär dig amma ditt barn och gör det oavlönat. Norra Västerbotten. 1976-08-12. Hittad i Ritblock 1. 10.  
106 Handskrivna anteckningar av Gunilla Viklund. Hittat i ritblock 1. 12-17. 
107 Ibid. 12-17. 
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åsiktsskillnad om vad som var bäst för det nyfödda barnet. Man kan spekulera om Viklund kanske 

klev barnmorskan på tårna när hon indirekt kritiserade BB:s och hennes sätt att hantera 

modersmjölksersättning till spädbarn. Det är inte omöjligt att konflikten vände barnmorskorna emot 

Viklund och att det var den personliga konflikt som fick barnmorskorna att informera läkarna och 

då kanske påverka dessa att avsluta hennes kontakt med BB.  

 

Senare fick Viklund höra av vänner som kände personal på BB att barnmorskorna upplevde att 

Viklund inte ville ha eller tog emot deras hjälp och assistans när hon själv låg på BB.108 Att 

barnmorskorna upplevde att Viklund inte ville ha deras hjälp kanske uppfattades som om hon ansåg 

att hon visste bättre, vilket inte underlättade hennes kontakt med BB.  

 

Efter att ett antal hjälpmammor tillkommit till organisationen (1977) bestämmer man sig för att 

försöka återuppta kontakten med BB. Viklund skriver: ”Det var ett tråkigt och ledsamt slut på ett 

annars bra år.”109 Det som Viklund refererar till som ledsamt var det som hände när 

Amningshjälpen återigen försökte inleda ett samarbete med BB i Skellefteå. Det var en 

hjälpmamma vid namn Holmström som tog kontakt med överläkare Ihrman på BB för förklara  vad 

Amningshjälpen var och vad de ville hjälpa till med, men Holmström fick kalla handen av läkaren. 

Dr Ihrman ville varken träffa hjälpmammorna och prata om saken eller lyssna över telefon.110 Han 

hade redan bestämt sig för sin ståndpunkt när Holmström ringde och det spekulerades i 

Amningshjälpens verksamhetsberättelse det året att Dr Ihrmans negativa inställning berodde 

mycket på att han visste att inte barnmorskorna och sjuksköterskorna ville ha Viklund på BB.111 Det 

verkar alltså som att Viklunds konflikt med barnmorskorna fortsatte att stänga Amningshjälpen ute 

från BB.  

 

Den 27 april 1978 fick Amningshjälpen till stånd ett möte på barnkliniken i Skellefteå där personal 

från barnkliniken, MVC och BB närvarade. Att personal från BB närvarade var ett framsteg och ett 

steg i rätt riktning för att lösa den pågående konflikten. Under mötet uppträdde en av läkarna från 

BB otrevligt och enligt Viklund var han oförstående till varför han ens skulle närvara på mötet och 

gjorde det klart för alla att han inte brydde sig om amning eller Amningshjälpen samt att han var 

spydig och nedlåtande om kvinnor i allmänhet.112 Det ska förtydligas att det är så Amningshjälpen 

uppfattade situationen och att det därför ger en tydlig bild av vilket mottagande Amningshjälpen 

                                                 
108 Handskrivna anteckningar av Gunilla Viklund. Hittat i ritblock 1. 15.  
109 Ibid. 33. 
110 Ibid. 33. 
111 Verksamhetsberättelse Västerbotten. 1978.05.03. Hittat i ritblock 1. 37.  
112 Handskrivna anteckningar av Gunilla Viklund. Hittat i ritblock 2. 42.  
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fick i de sämre fallen enligt dem själva. Missnöjet mot Amningshjälpen verkar i det fallet inte bero 

på själva organisationen utan bara det faktum att det var kvinnor som drev en fråga som enligt dem 

var värd uppmärksamhet som denne läkare inte höll med om. Kanske var detta bara ett exempel på 

en man med dålig kvinnosyn. Under mötet framgick det att varken ovan nämnda läkare eller 

överläkare Dr Ihrman hade något emot att Amningshjälpen kom och informerade om amning, utan 

det var en fråga som sköterskorna fick avgöra.113 Att läkarna avsade sig beslutsfattandet om 

Amningshjälpen och lät den frågan tas hand om av sköterskorna visade hur de såg på 

Amningshjälpen. Det var inget en läkare skulle engagera sig i utan det hörde hemma i 

sjuksköterskornas profession. Sköterskorna från BB motsatte sig inte att Amningshjälpen ville 

komma tillbaka. Den ändrade inställningen kan ha berott på att en ny barnmorska hade anställts 

som tidigare jobbat på ett sjukhus där Amningshjälpen haft en bra relation med personalen. Det 

faktum att Amningshjälpen försvarades av MVC och barnkliniken gick nog inte obemärkt förbi. 

MVC applåderade Amningshjälpen för deras insats med amningsinformationen och sa att det var 

deras förtjänst att alla mammor som ville fick delta i mödragymnastiken samt att hela 

mödraundervisningen skulle falla ihop utan hjälpen från Amningshjälpen.114  

 

Det finns fler exempel på när Amningshjälpen efterfrågades och visades uppskattning av 

sjukvården. Viklund blir tillfrågad att undervisa vid flera tillfällen på Vårdskolans 

gymnasieutbildningar för barnmorskor i Skellefteå.115 Att Viklund blir tillfrågad av en skola som 

utbildar sjuksköterskor och barnmorskor att undervisa visar att man erkände hennes kunskap trots 

att hon inte var utbildad inom vården. Amningshjälpen blev även tillfrågade att närvara och delta i 

flera studiedagar för distriktsköterskor både i Umeå och Skellefteå. 116 Ett stort erkännande för 

Amningshjälpen och speciellt den lokala Amningshjälpen i Skellefteå kom på Socialstyrelsens 

konferens om amning i Luleå 1979. Där fick Amningshjälpens erkännande och äran för att 

amningsstatistiken vänt och alla på konferensen uttalade sig positivt om organisationen.117 Att 

Amningshjälpen fick ett offentligt erkännande för sina insatser är ett bevis på att deras aktiviteter 

gjorde skillnad men i avsnittet om den ovan nämnda konferensen finns en tanke nedskriven av 

Viklund. Viklund ställer sig själv frågan om konferensdeltagarnas positiva inställning till 

Amningshjälpen verkligen tar sig ut i vardagen och till de lokala vårdmottagningarna.118  

 

                                                 
113 Handskrivna anteckningar av Gunilla Viklund. Hittat i ritblock 2. 42. 
114 Ibid.  
115 Verksamhetsberättelse Västerbotten 78.09–79.09. Hittat i ritblock 3. 
116  Handskrivna anteckningar av Gunilla Viklund. Hittat i ritblock 3. 81.  
117  Handskrivna anteckningar av Gunilla Viklund. Hittat i ritblock 2. 64.  
118 Ibid. 
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Sjukvården efterfrågade inte bara Amningshjälpen när det gällde utbildning eller träffar med 

mammor utan vid ett flertal tillfällen blir Amningshjälpen ombedda att närvara vid olika möten med 

sjukvårdspersonal. Vid ett av dessa möten 1979 blev Amningshjälpen inbjudna att delta vid ett möte 

mellan Barnkliniken och BB för att reda ut vem som hade ansvar för vad när det gällde amningen 

då flera kvinnor vittnat om att de hamnat mellan stolarna när de sökt hjälp på barnkliniken och BB. 

Amningshjälpen var där för att konsultera vilka uppgifter och ansvarsområden barnkliniken 

respektive BB skulle ha.119  

 

Till en början fanns det bara hjälpmammor i och omkring Skellefteå men under åren sprider sig 

organisationen runt om i Västerbotten. Informationen om Amningshjälpen i Skellefteå når 1978 

Kerstin Cajander, psykolog på Barnavårdscentralen i Umeå som kontaktar Viklund med 

förhoppningen om att det ska finnas en hjälpmamma i Umeå då flera nyblivna mammor efterfrågat 

hjälpmammor.120 Att en ur personalen hör av sig och speciellt efterfrågar Amningshjälpen tyder på 

en vänlig inställning till hjälpmammor från Umeå. Den positiva inställningen till Amningshjälpen i 

Umeå skulle under åren bara fortsätta, då det i materialet inte framkommit en enda negativ 

kommentar ifrån sjukvården om Amningshjälpen i Umeå. Om det var så att barn- och mödravården 

i Umeå var generellt mer öppen för Amningshjälpen än barn- och mödravården i Skellefteå är svårt 

att spekulera i men en tendens åt det hållet går att tyda i ritblocken. Något som tyder på att Umeå 

var mer amningsvänligt var att kvinnor i Umeå fick betydligt bättre betalt för sin bröstmjölk än 

kvinnor i Skellefteå. I Umeå betalade man 30 kr/litern medan man i Skellefteå fick 20 kr/litern. 

Storleken på ersättningen pekar på att amningen värderades högre i Umeå men Umeå var inte högt 

om man jämför med Stockholm som under samma tid betalade 50 kr/litern. 121 

 

En viktig fråga för Amningshjälpen var huruvida de skulle beviljas bidrag från Landstinget för 

verksamheten. Andra lokala förgreningar av Amningshjälpen fick bidrag av Länsstyrelsen men 

Västerbottens Länsstyrelse gav Amningshjälpen avslag de två första åren som man ansökte om 

bidrag.122  Först i början av 1980 får Amningshjälpen äntligen sin ansökan om bidrag från 

landstinget beviljat. Landstinget går med på att bidra med 2000 kr samt att alla länets institutioner 

ska prenumerera på Amningsnytt 1980. Landstinget fattar även beslut om att hjälpmammorna ska få 

kompensation och reseersättning när de informerar vid mödra- och föräldrautbildningen.123 Att 

landstinget väljer att bifalla Amningshjälpens ansökan om bidrag efter två år pekar på att 

                                                 
119  Handskrivna anteckningar av Gunilla Viklund. Hittat i ritblock 2. 71. 
120  Handskrivna anteckningar av Gunilla Viklund. Hittat i ritblock 1. 31. 
121 Ibid. 39.  
122 Frivillig arme ger råd om amning. Norrbottningen. 1979-03-22. Hittad i ritblock 2. 69.  
123 Verksamhetsberättelse för Västerbotten. 79.09–80.08.10. Hittad i ritblock 3. 87-88. 
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landstinget till en början inte var positiva men att detta ändrades då de såg och inte kunde blunda 

för deras verksamhet längre. Det spekuleras i Amningshjälpens verksamhetsberättelse från 1980 att 

Landstinget valde kompenseringsmodell utifrån att man inte ville stödja hela verksamheten utan 

bara den del eller de personer som var aktiva. Vad som ligger till grund för den slutsatsen framgår 

inte av verksamhetsberättelsen. 124 Men det ligger förmodligen något i deras misstanke, kanske ville 

inte Landstinget stödja Amningshjälpen generellt men kunde inte neka dem ersättning för uppenbart 

arbete med sjukvården.  

 

Våren 1981 skriver Viklund ett långt brev till barnhälsovårdsöverläkaren Dr. Bergfors med 

synpunkter och kritik mot barnklinikens rutiner gällande inköp av modersmjölk. Viklund riktade 

stor kritik mot bemötandet av ammande mammor och hanteringen av mottagandet av bröstmjölk. 

Det fanns beskrivningar av kvinnor som bemötts med nedlåtande kommentarer om sin bröstmjölk 

och allmänt otrevligt bemötande.125 Våren 1982 fick Amningshjälpen möjlighet att få svar på sina 

frågor och synpunkter som ställts i brevet. Den 9 mars hade man en träff med personalen på 

Barnkliniken i Skellefteå där man diskuterade Amningshjälpens förslag till förändring och 

förbättring. Dr. Bergfors deltog inte i mötet. Det verkade som om deltagande personal höll med 

Amningshjälpen och beslut fattades i linje med brevet. Men i botten av anteckningen gjord om 

mötet på Barnkliniken står det att viss personal vägrade delta. Att personalen vägrade delta i mötet 

är understruket i anteckningarna gjorda av Viklund.126 Det verkar som om man haft ett positivt och 

konstruktivt möte med den personal som fanns på plats men att det var en delad personal på 

Barnkliniken då delar av den vägrade att delta i mötet. Att ordet vägrade är understruket i 

anteckningen visar på att det var ett högst medvetet agerande och sätt at visa sitt missnöje för 

personalen.   

  

 

 

 

 

 

 
 

                                                 
124 Verksamhetsberättelse Västerbotten. 79.09-80.08.10. Hittat i ritblock 3. 87-88.  
125 Brev till Dr. Bergfors. Hittat i ritblock 3. 97.  
126  Handskrivna anteckningar av Gunilla Viklund. Hittat i ritblock 4. 139.  
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Avslutande diskussion  
 

 

Hur såg situationen ut för ammande kvinnor i Sverige vid tiden för Amningshjälpens grundande? 

Det vi kunnat se är att situationen i Sverige inte var unik utan att samma mönster går att se i andra 

delar av västvärlden. Att antalet födslar på sjukhus stiger och att det kommer att bli normen och att 

mycket fokus sätts på renlighet och ny medicinsk kunskap går att se i Kanada på samma sätt som i 

Sverige. I Boken The one Best way? skriver Nathoo och Ostry att kvinnor skulle applicera den nya 

kunskapen i sitt sätt att sköta ett hushåll vilket ledet till att schemalagd amning var att föredra 

eftersom det var det nya sättet som då ansågs vara bäst. Detta skulle spara den moderna kvinnan 

både tid och energi men resultatet blev att en hel generation glömde bort hur man ammar i 

praktiken.127  

 

Att en hel generation hade förlorat kunskapen om amning var det som ledde till att Amningshjälpen 

startades 1973 eftersom man ansåg att kvinnor som ville amma skulle få den hjälp de behövde, den 

frivilliga organisationen var nödvändig då vården inte tillhandahöll det stödet.128 Det går att dra 

tydliga paralleller mellan utvecklingen i Sverige och den i Kannada. Nathoo och Ostry menar att det 

blev ett byte av kulturella auktoriteter från moderns egen intuition och lyhördhet inför sitt barn samt 

informella råd mellan kvinnor till en vetenskaplig professionell teori. Istället för att lita på sin egen 

instinkt sökte kvinnor hjälp hos läkare, vilket tillslut innebar att kvinnors egen kompetens 

underminerades och deras status som experter på amning och spädbarn suddades ut och de nya 

experterna blev vetenskapsmännen och läkarna.129 Här kan vi använda oss av Haraways teori om 

situerade kunskaper och då speciellt hennes fokus på vem som har rätten att producera kunskap och 

från vilken position kunskapsbäraren kommer ifrån.130 Synen på vem och vilka som har rätten att 

producera kunskapen ändras till den professionella läkarkåren från att ha tillhört kvinnorna. Jansson 

framhåller i sin bok Maktfyllda möten i medicinska rum att kunskapsutveckling är en process fylld 

av makt och här ser vi att de ammande kvinnorna förlorade makten att göra anspråk på kunskap 

kring amning men att de genom Amningshjälpen försöker få tillbaka makten de förlorat.  

 

                                                 
 127 Nathoo, Ostry. The one best way? Breastfeeding History, Politics, and Policy in Canada. 65. 
128 Uhrus, Ninni. Amningshjälpen 25 år- en historik. 3-4. 
129 Nathoo, Ostry. The one best way? Breastfeeding History, Politics, and Policy in Canada. 65. 
130 Jansson. Maktfyllda möten i medicinska rum. 12. 
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Det jag sett sammanfattningsvis om Amningshjälpen i Skellefteå är att organisationen gick från en 

ensam starkt driven kvinna till en organisation med flera engagerade kvinnor som bedrev ett stort 

och betydelsefullt arbete med att främja och informera kring amning. 

I början av undersökningsperioden gick det trögt för organisationen att nå ut till allmänheten men 

man inleder ett samarbete med MVC där Amningshjälpen håller i föredrag angående amning för 

mödragymnastikgruppen även ett samarbete med BB inleds om amningsprat men det samarbetet 

visade sig skulle vara konfliktfyllt. Det börjar även att ringa kvinnor till Viklund för hjälp med sin 

amning. Det skulle dröja till 1977 innan verksamheten kunde växa då man fått två nya 

hjälpmammor vilket leder till att aktiviteterna utökas till fler amningsprat på MVC och BB, man 

börjar även hålla i egna amningskurser. Under 1977 börjar de använda sig av media för att nå ut 

med sitt budskap vilket de fortsätter med under hela undersöknings perioden.131 Antalet 

amningsprat på MVC och BB och antalet egna amningsträffar och kurser ökar konstant i antal över 

undersökningsperioden. Det gör även antalet stödmedlemmar till Amningshjälpen men inte antalet 

hjälpmammor. Antalet hjälpmammor ökar fram till 1980 då ett generationsskifte äger rum och 

många av de äldre hjälpmammorna blir mindre aktiva.132 Amningshjälpen får dock nya 

hjälpmammor så aktiviteterna kan fortsätta som tidigare. I början av undersökningsperioden fanns 

bara en hjälpmamma i Skellefteå men det ändras och 1983 finns det flertalet hjälpmammor i Umeå 

och i flera mindre orter i Västerbotten. Över tid tillkommer nya aktiviteter för organisationen som 

utökar sin kontakt med riksorganisationen dels genom att Viklund satt i styrelsen för 

riksorganisationen samt att hjälpmammor från Västerbotten deltog varje år i riksträffen. De nya 

aktiviteterna jag kunnat se var bojkott av olika varumärken, ett aktivt deltagande i den offentliga 

debatten i Skellefteå när det gällde amning och andra frågor rörande mammor. Gruppen blev även 

mer konfrontativ i vad man ville åstadkomma och fick ett ökat inflytande i vården.133  

 

När det gäller Amningshjälpen i Skellefteås relation med mödravården förändras den över tid. Till 

en början var reaktionerna positiva från vården när det gällde informationslappar och amningsprat 

på MVC och BB, 134 det är den uppfattningen man får av materialet men en annan bild framträder i 

en artikel i Norra Västerbotten där Viklund menar att hon fick motstånd från personalen till en 

början.135  Relationen med MVC fortsätter att vara god genom hela undersökningsperioden men 

relationen med BB blir konfliktfylld. Konflikten som leder till att BB avslutar kontakten med 

Amningshjälpen var den personliga konflikten mellan en barnmorska på BB och Viklund angående 

                                                 
131  Handskrivna anteckningar av Gunilla Viklund. Hittat i ritblock 1. 1-32. 
132  Handskrivna anteckningar av Gunilla Viklund. Hittat i ritblock 3. 91. 
133  Handskrivna anteckningar av Gunilla Viklund. Hittat i ritblock 1-5.  
134  Ibid. 1-7.  
135 Hon lär dig amma ditt barn och gör det oavlönat. Norra Västerbotten. 1976-08-12. Hittad i ritblock 1. 10  
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Viklunds ofödda barn och modersmjölksersättning.136 Under rubriken Sjukvårdens reaktion och 

samarbete med Amningshjälpen i Skellefteå finns konflikten beskriven i större detalj.  

Den nyss beskrivna konflikten är väldigt privat och rör inte direkt Amningshjälpen och man kan 

därmed överväga det etiska i att inkluderad den trots att det rör personer som inte varit avlidna i 70 

år. Att konflikten trots detta tas upp beror till stor del på att Viklund som konflikten handlar om 

själv skrev ner den i materialet. Materialet som hon sedan donerade till Folkrörelsearkivet i 

Skellefteå för att undersökas och studeras, alltså valde hon att göra konflikten tillgänglig och 

därmed inte privat längre. Det är ett tydligt exempel på när det privata blev politiskt, något som 

kvinnorörelsen vid den tiden hävdade var väsentligt. Kvinnorörelser 1960–70-talet lade stor vikt på 

kvinnornas egna erfarenheter som fungerade som startpunkt för verksamheten. Frasen ”Det 

personliga är politiskt” blev ett av de vanligaste slagorden för kvinnorörelser i västvärlden.137 

 

Barnmorskorna på BB i Skellefteå sa att anledningen till att amningspratet skulle tas bort berodde 

på att Amningshjälpen bara oroade mammorna och att all information nu skulle ges av 

sjukvården.138 Det faktum att sjukvården ville stänga ute Amningshjälpen och själva informera kan 

tyda på att man från vårdens sida ansåg sig vara den som producerar kunskapen och den som har 

rätten att göra anspråk på kunskap. Indirekt antydde man att Amningshjälpen, Viklund i det här 

fallet inte hade rätten att betrakta sig som kunskapsbärare. Här produceras kunskapen av 

vetenskapen och kunskapen räknas om den kommer från en professionell läkare eller barnmorska. 

Relationen med BB förbättras över tiden och man får tillstånd en fungerade relation där 

Amningshjälpen kommer och pratar om amning på BB. Till en början sitter någon eller några från 

personalen med vid Amningshjälpens amningsprat med allt eftersom slutar personalen sitta med. 

Det tyder på att personalen har börjat lita på Amningshjälpen och deras kunskap.  

 

Upp till nu har jag pratat om barnmorskornas syn på Amningshjälpen vilket är helt naturligt då det 

var oftast den yrkesgruppen som Amningshjälpen kom i kontakt med. Men hur ställde sig läkarna 

inför Amningshjälpen? Det finns inte så många noteringar angående kontakt med läkare men de 

som finns tyder på att läkarna inte var lika involverade som barnmorskorna i det dagliga arbetet 

med amningen och därmed är det kanske inte så konstigt att Amningshjälpen mest samarbetade 

med barnmorskorna. Det finns noteringar som tyder på att läkarna lät barnmorskorna bestämma 

                                                 
136  Handskrivna anteckningar av Gunilla Viklund. Hittat i ritblock 1. 1-10. 
137 Emma Isaksson. Kvinnokamp. Stockholm: Bokförlaget Atlas, 2007, 47-48. 
138  Handskrivna anteckningar av Gunilla Viklund. Hittat i ritblock 1. 12-17. 
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över samarbetet.139 Varför det förhöll sig på det sättet går inte att spekulera kring och det finns för 

lite uppgifter om enskilda läkares ståndpunkt för att kunna generalisera.  

 

Under den undersökta perioden kan man se att vem som räknas som kunskapsbärare ändras och 

utvidgas till att omfatta hjälpmammorna i Amningshjälpen. Den slutsatsen kan man dra då vården 

själva räckte ut en hand till Amningshjälpen och bad om deras erfarenheter och hjälp. Viklund blir 

vid ett flertal tillfällen tillfrågad att undervisa på Vårdskolan och Amningshjälpen deltar vid flera 

studiedagar med vården om amning. Amningshjälpen blir även ombedda att närvara vid 

personalmöten inom vården vid ett flertal tillfällen.140 Ett tydligt exempel som verkligen visar att 

rätten till kunskap kring amning skiftat är att Amningshjälpen fick ett erkännande och äran till att 

amningsstatistiken vänt av Socialstyrelsen.141 Relationen mellan mödravården och Amningshjälpen 

förbättras och stärks över den undersökta perioden och samarbetet förblir starkt mellan MVC, BB 

och Amningshjälpen. 

 

En fråga som jag ställde mig tidigare i det här arbetet var huruvida hjälpmammorna kunde göra 

anspråk på kunskap eller om den rätten var reserverad för den professionellt utbildade personalen? 

Den frågan är svår att besvara men det som jag kunnat se utifrån den här undersökningen är att till 

en början var det svårare för hjälpmammorna att göra kunskapsanspråk men att det bara under de 

åtta undersökta åren blir lättare.  

 

Det här är ett mycket intressant ämne och område att undersöka eftersom det är så pass outforskat. 

Det skulle behöva genomföras många fler och större undersökningar av Amningshjälpen för att 

kunna dra några stora slutsatser men förhoppningsvis är denna uppsats en bit på vägen. Ett 

intressant upplägg inför kommande forskning vore att genomföra intervjustudier med personerna 

från Amningshjälpen och sjukvårdspersonal innan dessa går bort.   

 

 

 

 

                                                 
139  Handskrivna anteckningar av Gunilla Viklund. Hittat i ritblock 1. 37. 
140 Verksamhetsberättelse Västerbotten 78.09-79.09. Ritblock 3. 81. Ritblock 2. 71. 
141  Handskrivna anteckningar av Gunilla Viklund. Hittat i ritblock 2. 64.  
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Sammanfattning  
 

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka Amningshjälpen i Skellefteå som var en fristående 

länsgrupp från den nationella organisationen Amningshjälpen som startades 1973. Utgångspunkten 

har varit Skellefteå gruppens grundares egna anteckningar samt organisationens 

verksamhetsberättelser som finns på Folkrörelsearkivet i Skellefteå. Frågeställningar som besvaras 

är; hur deras organisation såg ut, vilka aktiviteter de ägnade sig åt och vad de hade för förhållande 

till mödravården i Skellefteå. Hur den lokala mödravården såg på Amningshjälpen och deras 

hjälpmammor är i fokus i den här uppsatsen. För att kunna besvara mina frågeställningar har fem 

stycken klippblock som Skellefteås Amningshjälps grundare Viklund själv skrivit undersökts och 

analyserats. I de här klippblocken finns det handskrivna redogörelser för organisationens aktiviteter, 

tidningsurklipp där organisationen omnämnts, verksamhetsberättelser och andra dokument som 

angår Amningshjälpen. När Amningshjälpen startades låg amningssiffrorna på rekord låga nivåer, 

vilket var ett resultat av fler födslar på sjukhus där mor och barn förvarandes separat samt tron på 

att strikt övervakade måltider efter klockan var det bästa för barnet. 

Bröstmjölksersättningsproduktionen tog fart på 1930 talet och marknadsföringen blev under 1960-

1970 talet allt mer kommersiell och kraftig. Allt det här bidrog till att amningsstatistiken sjönk. 

Amningshjälpen startades för att hjälpa de kvinnor som ville amma med praktiska råd. 

Amningshjälpen i Skellefteå började med en kvinna, Viklund och växte under de undersökta åren 

1975-1983 snabbt. Organisationen sysslade främst med telefonverksamhet, amningsprat på MVC 

och BB i Skellefteå samt egna amningsträffar och kurser. Utöver det syntes Amningshjälpen i 

lokalmedia, medverkade vid studiedagar med sjukvården och deltog i möten med 

sjukvårdspersonal. Amningshjälpens aktiviteter ökade under den undersökta perioden så även deras 

samarbete med mödravården i Skellefteå. Under den undersökta perioden hade Amningshjälpen ett 

bra samarbete med vården förutom ett par konflikter främst med BB i Skellefteå. 

Sammanfattningsvis så ökade stödet för Amningshjälpen i Skellefteå från mödravården under 1975-

1983 vilket är den undersökta perioden.  
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