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SAMMANFATTNING 

Amning har hälsofördelar för både mor och barn. Barnmorskan har en 

informationsskyldighet vad gäller amningens fördelar och skall förmedla relevant kunskap 

om amning till den gravida kvinnan och partnern. Genom WHO:s 10 steg kan amningen 

främjas, stödjas och skyddas. Barnmorskans stöd är en viktig aspekt under en kvinnas 

graviditet. Amningsarbetet måste påbörjas redan på mödrahälsovården för att kvinnan skall 

få goda möjligheter till amning. Syftet var att beskriva barnmorskors erfarenheter kring 

amningsförberedelse för förstföderskor på barnmorskemottagning. En kvalitativ 

intervjumetod genomfördes, där tio barnmorskor intervjuades från två olika regioner i 

Mellansverige. En semistrukturerad intervjuguide tillämpades. Datainsamlingen bearbetades 

med en kvalitativ innehållsanalys. Utifrån innehållsanalysen utvecklades tre 

huvudkategorier; Barnmorskors erfarenhet är att majoriteten av förstföderskorna har en 

positiv inställning till amning, Barnmorskor anser att amning är viktigt och Barnmorskans 

strategier och utmaningar samt 10 tillhörande subkategorier. Barnmorskorna ansåg att 

amningsförberedelse för förstföderskor var en viktig del av arbetet på 

barnmorskemottagningen, samt att kunskap om amning förmedlades utifrån rådande 

evidens och stödja till ett välinformerat val. Ett hinder var att nå ut till de gravida kvinnorna 

som fokuserade på förlossningen, en möjlighet till amningsförberedelse var 

föräldraförberedelse i grupp samt individuella samtal. Amningsförberedelsen varierade 

mellan regionerna. Den ena regionen hade tidigt fokus på amningen medan den andra 

introducerade amningen senare under graviditeten. Flertalet barnmorskor ansåg att 

utbildning inom amning var oregelbundet och majoriteten önskade mer tid till att ge 

förstföderskor en god amningsförberedelse.  

Nyckelord: barnmorskemottagning, barnmorska, erfarenheter, amning, förstföderskor 

  



ABSTRACT 

Breastfeed has health benefits for both mother and child. The midwife has disclosure 

requirements when it comes to breastfeeding benefits and shall mediate relevant knowledge 

about breastfeeding to the pregnant woman and her partner. Through WHO:s 10 steps 

breastfeeding can be promoted, supported and protected. The midwifes support is an 

important aspect under a womans pregnancy. Breastfeeding preparation must start at the 

maternity services so the woman can receive great possibilities to breastfeed. The aim was to 

describe midwives experiences giving breastfeeding preparation to primiparas in the 

maternity services. A qualitative interview method was used and ten midwives were 

interviewed at two different regions in Centralsweden. A semi-structured interview guide was 

used. The data collection was analyzed with a qualitative content analysis. The content 

analysis developed three main categories; Midwives experiences are that majority of the first 

parturients have a positive attitude towards breastfeeding, Midwives consider that 

breastfeeding are important and Midwifes strategies and challanges and also 10 belonging 

subcategories. Midwives considered breastfeeding preparation to primiparas as an important 

part of their work at the maternity services, and that breastfeeding knowledge was mediated 

from current evidens and to support an informed choice. An obstacle was to reach the 

pregnant women with information who fokused on the childbirth, possibilities were 

parenting preparation groups and individual conversation. The breastfeeding preparation 

was different between the regions. One region had an early focus on breastfeeding and the 

other one introduced breastfeeding later on during the pregnancy. Most of the midwives 

considered that breastfeeding education was irregular and the majority desired more time to 

offer good breastfeeding preparation for primiparas. 

Keywords: maternity services, midwife, experiences, breastfeeding, primiparas 
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1 INLEDNING  

I den akademiska utbildningen erhålls en yrkesexamen samt en valbar magisterexamen för 

blivande barnmorskor. Inom barnmorskans kunskapsområde ingår bland annat att 

förbereda föräldrar inför barnafödande och amning. Intresset för amning ligger oss varmt om 

hjärtat då vi båda har erfarenheter av att ha ammat flera barn. Vid den första graviditeten 

upplevdes informationen om amning inte vara fullständig. När vi senare blev mödrar 

saknades information vid amningssvårigheter som tillexempel stress kring amning, känslor 

av otillräcklighet, men även kroppsliga besvär såsom såriga och ömmande bröst. 

En viktig roll för verksamma barnmorskor inom mödrahälsovården, är god och långvarig 

amningsförberedelse för att möjliggöra en fortsatt amning trots initial amningssvårighet hos 

de nyblivna mödrarna. Vår förförståelse var att barnmorskor idag har allt för lite utrymme 

avsatt för amningsförberedelse. Vi vill med detta examensarbete få ökade kunskaper om hur 

stödet från barnmorskor till förstföderskor ser ut i dag och om barnmorskors erfarenhet 

kring amningsförberedelse. Eftersom barnmorskeprofessionen är vårt kommande yrke är 

amning ett relevant område att fördjupa sig i för att kunna skapa en god grund inför 

framtiden gällande amningsförberedelse för mödrar. 

2 BAKGRUND 

I detta avsnitt presenteras: Amningens hälsoeffekter, Hälso- och sjukvårdens roll att främja 

amning, Mödrahälsovårdens roll att förbereda inför amning, Stöd från Barnmorskan, 

Föräldraförberedelse i grupp, Attityder inom amning och Faktorer som kan hindra 

amning, Faktorer som kan främja amning samt Teoretiskt perspektiv kopplat till 

Empowerment.  

2.1 Amningens hälsoeffekter 

WHO och UNICEF skapade år 1990 Innocentideklarationen tillsammans med Svenska SIDA 

och amerikanska A.I.D. Målet var att globalt skapa en bättre hälsa för mödrar och spädbarn. 

Ett stort antal politiker från världens länder samlades för att diskutera hur detta skulle 

uppnås. Amningens goda hälsoeffekter var i fokus och det framhölls att alla mödrar skulle ha 

möjlighet att amma exklusivt i minst 4–6 månader. För att kunna uppnå dessa mål behövde 

samhällen sätta upp strategier för att bli amningsvänliga samt arbeta bort tabun kring 

amning som på vissa ställen var ett problem. Mödrarna skulle med hjälp av empowerment 

stödjas till en tro på den egna kapaciteten att kunna amma. Hälso- och sjukvårdspersonal 
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skulle utbildas så att information kunde ges om amningens positiva sidor till blivande 

föräldrar. Statistik skulle också följas för att se utfallet av antal ammade spädbarn vid fyra 

månaders ålder (World health organization [WHO], 1990).  Binns, Lee och Low (2016) 

uppgav att barn som ammas exklusivt i upp till sex månaders ålder har en bättre hälsa under 

barndomen med effekt upp i vuxen ålder, goda hälsoeffekterna påverkade kropp och psyke 

positivt. Forskarna beskrev att amning fungerade som ett skydd mot övervikt, hjärta och 

kärlsjukdomar samt vissa typer av cancer. Spädbarnstiden var en kritisk period i livet då 

förutsättningar för god hälsa i framtiden kan börja ta form. Amning har även en positiv effekt 

på barnets kognitiva utveckling. Detta var mätbart i högre IQ poäng hos barn som ammats 

längre än sex månader. Bardanzellu, Fanos och Reali (2017) uppgav att bröstmjölk innehöll 

en unik sammansättning av viktiga näringsämnen som är optimala till ett växande spädbarn. 

Genom amning i upp till sex månaders ålder erhåller barnet ämnen som har en 

antiinflammatorisk samt immunstärkande effekt. Bröstmjölken anpassas efter spädbarnets 

unika behov och ålder. Mödrar som föder innan fullgången tid producerar bröstmjölk 

anpassat till det neonatala barnets speciella behov. Kolostrum eller råmjölk som det också 

kallas innehåller ämnen som anses extra viktiga för ett nyfött barn (Bardanzellu m.fl., 2017). 

Detta belystes även av Livsmedelsverket som år 2011 utfärdade rekommendationer där 

amningen beskrevs som fördelaktigt för både mor och barn under barnets första sex 

månader. Bröstmjölken ger ett skydd mot infektioner, är hygieniskt förpackad, lagom varm, 

alltid färdiglagad, perfekt sammansatt samt billig och dessutom lättillgänglig. Bröstmjölkens 

sammansättning ändras samtidigt som barnet växer och anpassas efter barnets behov 

(Rikshandboken, 2015).  

Även Socialstyrelsen (2016) beskrev hälsofördelar med amningen gällande både mor och 

barn. Barn som ammas ansågs få minskad risk för infektionssjukdomar däribland allvarliga 

luftvägsinfektioner, mag-tarmkatarr och akuta öroninflammationer. Amning kan även bidra 

till skydd för plötslig spädbarnsdöd samt diabetes och övervikt i ett senare livsskede. Även 

kvinnor som ammar fick positiva fördelar med hälsan såsom minskad risk för 

äggstockscancer, bröstcancer och typ 2-diabetes.  

2.2 Hälso- och sjukvårdens roll att främja amning  

Som personal inom hälso-och sjukvården finns en informationsskyldighet vad gäller 

amningens fördelar jämfört med modersmjölkersättning samt vilka konsekvenser det 

innebär för amningen om barnet delvis tillmatas med modersmjölkersättning. Om barnet 

dock måste uppfödas med modersmjölkersättning skall personalen informera om hur detta 

skall nyttjas på korrekt vis, samt hur anknytningsprocessen mellan mor och spädbarn kan 

stärkas vid utebliven amning. Hud-mot-hudkontakten under barnets första levnadsdagar är 

avsevärd då denne lättare kan hålla en jämnare blodsockernivå, temperatur och uppleva 

mindre stress på grund av närhet. Det finns även fördelar vad gäller modern då det blir en 

minskad smärtkänslighet, stress, ökad kommunikationsmöjlighet med barnet samt lägre 

blodtryck. Hud-mot-hudkontakten är också ett första steg till amning. Amning handlar inte 

enbart om att ge barnet näring via bröstmjölk, utan även ett samspel och en känslomässig 

relation mellan mor och barn (Kylberg, Westlund & Zwedberg, 2014).  



3 

Amning kan främjas, stöttas och skyddas genom WHO:s rekommendationer i 10 steg. 

Socialstyrelsen har därefter översatt dessa 10 steg, baserade på WHO:s rekommendationer, 

för att anpassas till de svenska förhållandena kring amningsfrågor som leds av 

Livsmedelsverket. Myndigheter som deltog i detta var Konsumentverket, Socialstyrelsen och 

Folkhälsomyndigheten. Mödrahälsovård, BB-vård och förlossningsvård samt barnhälsovård 

inkluderades i målgruppen (Socialstyrelsen, 2014). 

1o steg som främjar amning:  

1. Följa ett handlingsprogram för amning som all personal är medveten om  

2. Ha de kunskaper och färdigheter som behövs för att följa handlingsprogrammet.  

3. Informera alla blivande mammor/föräldrar om fördelarna med att amma och hur 

man kommer igång med och upprätthåller amningen.  

4. Låta barnet så snart som möjligt efter förlossningen ligga hud mot hud hos mamman 

under en till två timmar. Se till att barnet har fria luftvägar och mår bra. Uppmuntra 

mamman/föräldrarna att lägga märke till när barnet är redo att bli ammat och 

erbjuda hjälp om det behövs.  

5. Visa mammorna hur de kan amma och hålla igång mjölkproduktionen, även om de 

måste vara åtskilda från sina barn.  

6. Inte ge nyfödda barn annan föda än bröstmjölk, såvida det inte är medicinskt 

motiverat.  

7. Ha samvård, det vill säga låt mammor/föräldrar och nyfödda barn vara tillsammans 

dygnet runt.  

8. Uppmuntra mamman att amma så ofta barnet vill.  

9. Informera mammor/föräldrar om att de vid amningsproblem kan undvika att ge barn 

sug- och dinapp under första en till två levnadsveckorna för att underlätta att 

amningen ska komma igång.  

10. Uppmuntra att det bildas stödgrupper för amning. Informera mammor/föräldrar när 

de skrivs ut från sjukhuset om möjligheten att få stöd och hjälp vid 

amningsmottagningar och BVC.  

(Socialstyrelsen, 2014). 

 

Dessa 10 steg för en lyckad amning har ökat amningsförutsättningarna för mödrar världen 

över. Med detta innebär även att det skall finnas en skriven handlingsplan som skall stödja 

och främja amningen. Detta innebär att personalen skall kunna nyttja handlingsplanen som 

ett hjälpmedel för att möjliggöra enhetliga och goda råd som underlättar arbetet kring 

informationen om amning till den enskilda kvinnan. All personal som arbetar med 

amningsrådgivning behöver regelbundet vara självkritiska i diskussionen om deras 

inställning till amning. En annan väsentlighet var att dessa skall få ta del av ny forskning 

samt hur aktuella amningsproblem kan lösas. Handlingsplanen skall vara grunden till 

amningsrådgivningen. Tyngdpunkten skall fokuseras på moderns inställning och 

förväntningar till amningen (Kylberg m.fl., 2014). 
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Enligt kompetensbeskrivningen för legitimerad barnmorska finns tre kompetensområden 

som är väsentliga för barnmorskans yrkesutövning. Dessa områden är sexuell och 

reproduktiv hälsa, forskning, utveckling och utbildning samt ledning och organisation. 

Genomgående för barnmorskans yrkesutövning var att oavsett arbetsplats skall barnmorskan 

inneha en helhetssyn och ett etiskt förhållningssätt. Barnmorskan skall enligt 

kompetensbeskrivningen förmedla relevant information och kunskap till den gravida 

kvinnan och partnern om graviditet, förlossning och amning (Socialstyrelsen, 2006). 

Exempel från kompetensbeskrivning för legitimerad barnmorska: 

 

• Amning och amningskomplikationer. 

• Faktorer som påverkar hälsa i ett genus och livscykelperspektiv. 

• Stöd i föräldraskapet och förberedelse inför förlossning. 

• Stöd och råd vid amning. 

• Söka, analysera och kritiskt granska relevant kunskap inom området 

• Med pedagogisk kompetens förmedla kompetens inom sexualitet och reproduktiv 

hälsa. 

• Fortlöpande utveckla sitt yrkeskunnande inom sexuell och reproduktiv hälsa och 

andra relevanta discipliner. 

(Socialstyrelsen, 2006) 

 

2.3 Mödrahälsovårdens roll att förbereda inför amning 

Enligt Kylberg m.fl. (2014) har barnmorskan en viktig roll i att förbereda den blivande 

förstföderskan avseende amning. I amningsförberedelsen fanns en del pedagogiska 

hjälpmedel att ta del av. Tygbröst och docka var ett utmärkt redskap för att praktiskt hjälpa 

mödrar i amning samt förklara barnets amningsbeteende. Barnmorskan skall delge 

grundläggande kunskaper såsom bröstmjölkens unika egenskaper, hur 

bröstmjölksproduktionen kommer igång samt att det skiljer sig mellan barn hur länge och 

ofta barnen vill suga på bröstet. Barnmorskan skall även visa modern på vilket sätt barnet har 

ett bra läge och ordentligt sugtag om bröstet. Amningsarbetet måste påbörjas redan på 

mödrahälsovården för att kvinnan skall få goda möjligheter till amning. Det är viktigt att 

tidigt under graviditeten lyfta fram amning, redan på första inskrivningssamtalet på 

mödrahälsovården kan amningen framlyftas genom motivation och information. Detta beror 

på att tidigt i graviditeten bestämmer sig kvinnor gällande att amma eller ej, därav var det 

avsevärt att belysa frågan för att skapa nyfikenhet kring ämnet. Amning var en särskilt viktig 
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företeelse att förbereda sig inför; detta på grund av att en amningskris kan uppkomma 

hastigt och då kan det vara svårigheter att skaffa rätt information för att kunna hantera 

krisen. Att vara förberedda inför en kommande amning handlar inte om att problem uteblir, 

utan snarare att bilda sig en uppfattning om vilka åtgärder som var möjliga. Numera 

förekommer vanligtvis föräldraförberedande grupper för förstagångsföräldrar, då kan det 

vara en god idé att låta en omföderska med positiv amningsupplevelse berätta om detta 

(Kylberg m.fl., 2014). 

Eftersom amning hade en stark sammankoppling till attityder och erfarenheter lämpas detta 

att diskuteras i grupp med en kunnig gruppledare, där blivande föräldrar fick ta del av 

informationen tillsammans. Amningsdiskussionen blev en naturlig del av vad som händer 

efter förlossningen. Ett viktigt mål med amningsförberedelsen är att stärka den blivande 

moderns självförtroende kring kroppens egna förmåga. Samtidigt som fördelarna med 

amningen presenteras, som exempelvis infektion- och allergiskydd, bör en realistisk bild 

skapas av amningsproblem som möjligen kan uppkomma (Kylberg m.fl., 2014). 

Kylberg m.fl.  (2014) har utformat en punktlista av ämnen som bör informeras om på 

mödrahälsovården:  

• Attityder till amning. Förändringar genom tiderna.  

• Betydelsen av pappans stöd.  

• Barnets naturliga beteende och behov av kroppskontakt.  

• Utdrivningsreflexen och dess känslighet för omgivningens påverkan.  

• Hur ofta ska man amma? Sambandet mellan tät amning och ökad mjölkproduktion.  

• Sugandets betydelse – amning är mycket mer än mat. 

• Bröstmjölkens sammansättning. Dess anpassning till barnets behov. Skydd mot 

framför allt infektioner.  

• Amningsteknik.  

• Handurmjölkning, hur och när.  

• Vad som kommer att hända på BB. 

2.4 Stöd från Barnmorskan  

Pol-Pons, Aubanell-Serra, Vidal, Ojeda-Ciurana, Martí-Lluch och Ponjoan (2016) har utfört 

en studie i Spanien där det påvisades att barnmorskor inom primärvården hade den högsta 

kompetensen vad gäller amning i jämförelse med andra professioner som arbetar med 

amning inom primärvården. Hall, McLelland, Gilmour och Cant (2014) uppgav i en studie 

från Australien att det största stödet och informationen kring amning kom från barnmorskor. 
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Enligt Sandall, Devane, Soltani, Hatem och Gates (2010) studie från USA bidrog en säker 

mödrahälsovård under graviditeten driven av barnmorska till att 95 % av 405 nyblivna 

mödrarna ammade. Griffin, Richardson och Morris-Thompson (2012) har i London 

undersökt information- och rådgivning kring amning. Det framgick att barnmorskor hade 

tidsbrist på grund av arbetsuppgifter och hade därav inte möjlighet till att stödja kvinnor som 

ville amma för första gången. I och med detta insattes en delegation till utbildad personal för 

graviditetsstöd relaterat till amning, barnmorskorna upplevde detta som en säker metod. Det 

visade sig att amningsfrekvensen höjdes med hjälp av denna graviditetsstödjande personal 

och att dessa hade stor betydelse för mödrars stöd till att amma. Även om kvinnorna ville 

amma men ändå hade oro kunde dessa lättare fortsätta på grund av informationshjälpen som 

givits. Det framkom även att barnmorskor fokuserade mer på att förklara fördelarna med 

amning än problem kring amningspositioner. 

Kervin, Kemp och Jackson Pulver (2010) har genomfört en studie i Sydney, Australien som 

beskrev stöd från professionella och privata personer. Amningsförberedelse under graviditet 

påvisade en ökad avsikt att vilja amma. Mellan privat stöd och professionellt stöd uppkom att 

stödet som professionella gav var relaterat till ett bättre förhållande till amning. I detta ingick 

praktiska övningar tillsammans med barnmorska såsom att visa blivande mödrar hur amning 

går till, bland annat amningspositioner samt användandet av en bröstpump. 

Amningsförberedande utbildning hos barnmorskan under graviditeten ökade signifikant 

avsikten att amma. Av blivande mödrar som ingick i denna amningsförberedande utbildning 

hade närmare 87 % avsikten att amma, varav hälften av dessa ansågs vilja amma i minst ett 

år. I jämförelse med mödrar som under graviditeten inte ingick i någon 

amningsförberedande utbildning påstod endast 27 % att amning kunde utföras åtminstone 

under ett års tid. En annan viktig aspekt till att öka amningsviljan hos mödrarna var positiv 

attityd angående amning hos professionella som stödjer kvinnorna. En negativ effekt på 

amning uppkom i samband med att professionella talade med mödrarna inom 24 timmar 

efter förlossningen, men av kvinnorna som fick stöd under graviditeten ökade istället viljan 

att amma och sedan fortsätta med det i minst ett år.  

I en studie från Australien av Hauck, Blixt, Hildingsson, Gallagher, Rubertsson, Thomson 

och Lewis (2016) kretsade forskningen kring australiensiska, svenska och irländska kvinnors 

orsaker till varför dessa fortsatt att amma sex månader postpartum. I resultatet framkom att 

australiensiska och svenska mödrar ansåg att professionellt stöd var högst värderat, medan 

irländska mödrar ansåg att information via internet var ett gott stöd. Gemensamt för 

kvinnorna var att stöd från barnmorskor kring amning var väsentligt. En blivande moder 

från Sverige berättade att barnmorskan nämnt att amning var värt att fortsätta med även om 

det kan vara svårt. Kvinnan upplevde även att barnmorskan talat om fördelarna med amning 

utan att vara betvingande. Kronborg, Harder och O.C Hall (2014) beskrev i en dansk studie 

att mer kunskap kring mödrars upplevelser av amning under första månaderna krävs för att 

kunna hjälpa optimalrofessionellas empati, tillgänglighet och accepterande var avsevärda 

aspekter för ammande mödrar, det absolut värsta var brist på stöd. Det minsta tvivel från 

barnmorskor gav mödrarna osäkerhet kring brösten som näringskälla, då upplevdes 

misslyckande, som är starkt kopplat till amningsavslut. Ett kontinuerligt stöd från 

barnmorskan med praktiska råd och information riktat mot moderns kapacitet och tilltro att 

amma gav kvinnorna självsäkerhet.  
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Ekström, Guttke, Lenz och Hertfelt Wahn (2011) påpekade i en svensk studie att 

professionellt stöd var en viktig aspekt under en kvinnas graviditet. Studien riktades till att 

utvärdera effekter av professionellt stöd kring amning under graviditeten i sydvästra Sverige, 

och hur stödet uppfattades på förlossningen samt BB. Deltagande mödrar delades in i tre 

grupper; en interventionsgrupp som haft kontakt med specialistmödrahälsovården under 

graviditeten och två kontrollgrupper (grupp A och B) som inte haft kontakt med 

specialistbarnmorskor. Det gemensamma var att samtliga vårdades av samma barnmorskor 

under BB-tiden. Interventionsgruppen studerades från år 2000 till år 2002, likaså 

kontrollgrupp B. Medan datainsamling för kontrollgrupp A pågick från år 2000 till år 2001. 

Kvinnorna i interventionsgruppen och kontrollgrupp B upplevde ett bättre stöd och 

information om amning av professionella jämfört med kontrollgrupp A på 

förlossningsavdelningen och BB. Mödrarna i interventionsgruppen ammade inom 24 timmar 

i högre utsträckning. Det fanns dock ingen signifikant skillnad i den totala 

amningsdurationen (Ekström m.fl, 2011).  

2.5 Föräldraförberedelse i grupp  

Meedya, Fahy, Yoxall och Parrat (2014) har jämfört kvinnor i Australien som fått 

konventionell föräldrautbildning med kvinnor som istället fått delta i ett bredare 

utbildningsprogram kallat “The Milky Way”. Alla deltagande kvinnor var blivande 

förstagångsmödrar över 19 år och alla hade en önskan om att amma. Barnmorskor och ibland 

läkare ansvarade för att leda föräldrautbildningen. Kvinnorna i den konventionella 

föräldragruppen fick information om amning under sammanlagt en timme medan kvinnorna 

i “The Milky Way”- gruppen fick delta i flertalet seminarier på 90 minuter vardera, där 

amning diskuterades och relevant information gavs till deltagarna. Deltagarna fick också 

visualisera amning via foton av ammande mödrar och se på film om amning. Rollspel och 

andra aktiva övningar gjordes också under dessa tillfällen. Data insamlades sedan från båda 

grupperna vid en månad, fyra månader samt sex månader postpartum. I båda grupperna 

erbjöds amningsstöd till den nyblivna modern. Efter sex månader gick det att urskilja 33% 

fler ammande kvinnor i “The Milky Way”- gruppen som i den konventionella 

föräldragruppen.   

 

Tanner-smith, Steinka-Fry och Lipsey (2013) har gjort en liknande studie i USA där 

amningsfrekvensen jämförts hos mödrar som under graviditeten deltagit i en föräldragrupp 

jämfört med blivande mödrar som fått amningsinformation av läkare, som är det mer 

traditionella sättet för gravida att få information på inför föräldraskapet i USA. 

Föräldragruppen i denna studie leddes av barnmorskor (midwives) och så kallade nurse 

midwives. Kvinnorna som ingick i grupputbildningen fick diskutera amning och annat som 

angick föräldraskapet under flertalet träffar på ca 90–120 minuter vardera. I resultatet av 

denna studie framkom att 67% av mödrarna som fått föräldrautbildning i grupp ammade vid 

utskrivning jämfört med 52% av mödrar som fått traditionell information och utbildning om 

amning.  
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2.6 Attityder inom amning  

I en studie utförd i Finland av Laanterä, Pölkki, Ekström och Pietilä (2010) ansåg kvinnor 

under graviditeten att amning var viktigt, men det fanns en vilja att båda föräldrarna skulle 

mata det nyfödda barnet. Attityd till amning skiljde sig mellan kön, utbildningsnivå, tidigare 

graviditet, ålder, amningskunskap samt hur tidigare amning upplevts. Förstföderskor, som 

var mellan 18–26 års ålder, med måttlig kunskap kring amning upplevde i större 

utsträckning negativa känslor och orolighet inför amning än mödrar som hade minst ett barn 

sedan tidigare. Även kvinnor som hade mer kunskap kring amning samt en 

akademiskutbildning upplevde mindre oro och negativa känslor inför amning. Däremot 

beskrevs i en studie gjord i Australien av Cox, Giglia och Binns (2015) att moderns ålder, 

utbildning eller sociala faktorer inte hade någon betydelse för amningens längd, istället 

uppfattades att inställning och attityd kring amning hade störst betydelse. Med tanke på vad 

som setts ansågs vidare att sjukvårdens roll var viktig när det kommer till att förmedla 

kunskap och stötta mödrar vid amning, så dessa kan uppleva amning som något bra och 

positivt både för barn och mor. Partner/pappa hade också en viktig betydelse och stöttning 

från denne gav bättre förutsättning för att amningen skulle bli en bra upplevelse. Den äldre 

generationen bestående av Mormor/farmor hade ofta viktiga kunskaper och erfarenheter 

kring amning att förmedla till den nyblivna modern, vilket kunde stärka självsäkerhet och 

tron på att klara amningen. Moderns inställning och tankar om amning har därav betydelse 

för hur amningsutfallet blir. Mödrar som anser att bröstmjölk var det bästa för barnet och det 

mest praktiska sätt att ge barnet mat på, hade en tendens att hålla ut amningen under en 

längre period. Mödrar som istället hade en ambivalent inställning samt kändes låsta och 

obekväma med att amma, hade en tendens att tidigare börja introducera annan mat för 

barnet. 

I en svensk studie utförd av Ekström, Widström och Nissen (2005) uppgavs också attityder 

inom amning, men studien var inriktad på professionellas syn. Forskningen genomfördes i 

sydvästra Sverige mellan åren 1991 och 2001. I denna studie ingick barnmorskemottagningar 

och barnavårdscentraler, varav 21 personer var barnmorskor, som hade hand om mödrar 

innan förlossningen, och 34 personer var postnatala sjuksköterskor som arbetar med 

amning. Deltagarna i studien fick genomgå en utbildning angående hantering och främjande 

av amning samt vägledningsmetoder och reflektioner kring personalens erfarenheter av 

amning. Under utbildningsperioden fick deltagarna implementera en gemensam 

amningspolicy mellan barnmorskemottagning och barnavårdscentralen, bland annat att 

föräldrarna skulle få ingå i en föräldragrupp före förlossningen och efter att barnet fötts för 

att bevara kontinuitet. För att kunna uppnå ett förändrat amningsbeteende nyttjades 

inventarier av fyra olika skalor. Dessa innefattade att orientera och reglera mödrarna till 

amningshantering samt att möjliggöra självbestämmande för mödrarnas amning. Men det 

handlade även om att ge råd till modern som bortser från behovet av att få rådgivning samt 

grundläggande amningskunskaper, fientliga reaktioner och insufficiens. Ingen skillnad ett år 

efter utbildning vad gäller amningsvägledning, men däremot upplevde deltagarna detta som 

mer tillfredsställande än tidigare.  
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2.7 Faktorer som kan hindra amning  

I en studie genomförd i Sverige av Almqvist-Tangen, Bergman, Dahlgren, Roswall och Alm 

(2011) framgick att 27 % av mödrarna fick amningskomplikationer. Komplikationerna till 

varför amningsproblem uppkom bestod främst utav; felaktig sugteknik hos barnet och dålig 

viktuppgång samt otillräckligt stöd från professionella till modern. Mödrarna som upplevde 

amningsproblematik led av såriga bröstvårtor, sämre bröstmjölksproduktion, svårigheter att 

påbörja amningen samt svullna bröst. Riskfaktorer som var kopplade till att hota amningen 

var: lägre utbildningsnivå hos modern, låg födelsevikt hos barnet, prematurbarn, barn som 

suger på tummen, amningsproblematik, rökning hos både mor och far samt sämre stöd från 

barnmorskor.  

Blyth, Creedy, Dennis, Moyle, Pratt och De Vries (2002) har genomfört en studie i Australien 

som påvisade riskfaktorer till varför amningsproblematik uppkom. I denna studie påvisades 

sammanfattningsvis den vanligaste orsaken, till varför amningen avslutas, vara otillräcklig 

bröstmjölksproduktion. Det var 92 % av deltagande kvinnor som uppgav under graviditeten 

att dessa ville amma, men 40 % av mödrarna fortsatte inte amma fyra månader postpartum. 

Även i denna studie, som var äldre än den ovan nämnda, uppgavs liknande faktorer kopplade 

till modern angående varför amningen avslutas. Dessa bestod främst utav: trötthet, såriga 

bröstvårtor och mastit samt långsam viktuppgång hos barnet. I en kvalitativ intervjustudie 

utförd av Powell, Davis och Kojo Anderson (2014) i USA beskrev mödrar att barnmorskan 

inte varit fullkomligt ärlig vad gäller amningssvårigheter som kan uppkomma. Deltagare 

uppgav att inför förlossningen förklaras olika potentiella problematiska situationer som 

kunde ske i samband med barnafödandet så att mödrarna är förberedda på det. Att få 

liknande information om amning gavs som ett önskemål, det vill säga vilka svårigheter 

amning kan bära med sig. Detta skulle därefter leda till bättre engagerade och förberedda 

mödrar relaterat till svåra amningssituationer.  

I en australiensisk studie av O´Brien, Buikstra, Fallon och Hegney (2009) framgick att 

många mödrar avslutar amningen innan rekommenderad tid, trots att det råder allmän 

kunskap om amningens fördelar för barnet. I studien uppkom att mödrar som ändå fortsatt 

amma under en längre period uttryckte en tilltro till förmågan att amma och haft en positiv 

inställning till amning. Mödrarna använde sig av strategier för att ta sig över eventuella 

svårigheter som inte var helt ovanliga under postpartumperioden såsom; stress, utebliven 

sömn och oro för att mjölken inte skall räcka till. Att se till att få vila när tillfället gavs och 

vara väl påläst om amning tycktes ha haft en positiv inverkan på amningsperiodens längd. 

Likväl som det fanns positiva aspekter fanns det också negativa aspekter, vilket skulle kunna 

förklara varför en del mödrar inte ammar så länge som tänkts från början. Postnatal stress 

och/eller depression kunde ses hos 44% av mödrarna vilket tros vara en orsak till avslutad 

amning, då dessa känslor inte var förenligt med en god amningsupplevelse. Vidare beskrevs 

att en nyfödd baby innebar en stor livsomställning för en familj och att en del nyblivna 

mödrar upplevde känslor som avsaknad av tid och kontroll. Enligt studien från USA utförd av 

DiGirolamo, Thompson, Martorell, Fein och Grummer-Strawn (2005) var en hög riskfaktor 

till avslutad amning, inom 10 veckor postpartum, känslomässig obekvämlighet samt att 

amma mindre än 10 gånger per dag under den första månaden.  
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Kronborg m.fl. (2014) beskrev mödrars upplevelser av att amma under första sex månaderna 

som emotionell med känslor såsom lågt självförtroende, osäkerhet och djup frustration. 

Mödrarna ansågs vara fast mellan glädjen att få bli moder och samtidigt försöka bemöta 

barnets behov. Kvinnorna fokuserade på amningstekniker och att vara korrekt i handlandet 

som moder. Mödrarna upplevde tillvänjning och lärdom om amning samt moderskapet. 

Även när barnen var mellan fem och sex månader gamla uppgav mödrarna denna 

information – att lära sig både vara en moder och amma i kombination med smärta i brösten. 

Mödrarna hade ammat med extrem smärta i brösten och att det var mentalt påfrestande att 

lägga barnet vid bröstet. Kvinnorna hade ammat med såriga bröstvårtor och stampat fötterna 

eller gråtit av smärtan. Amningen blev då både en mental och fysisk påfrestning och beskrevs 

som fasansfull. Mödrar berättade även om svårigheterna några veckor efter förlossningen 

innefattande lidande och kämpande med en lyckad amning samt trötthet. Osäkerhet och 

känsla av brist på bröstmjölk gav mödrarna lågt självförtroende vad gäller nutritionskapacitet 

till barnet.  

I studien av Hall m.fl. (2014) beskrevs orsaken till varför mödrar valt modersmjölkersättning 

istället för amning, detta berodde på att kvinnorna upplevde det som lättast eller att amning 

aldrig ens övervägdes. Men mödrarna uppgav även faktorer såsom att vänner eller kvinnans 

moder stöttat modersmjölkersättning istället för amning. I studien belystes det uppenbara 

amningshindret, drabbar en av tre kvinnor, vara svårigheter med anknytning och frekventa 

amningstillfällena samt minskad mjölkproduktion. Amningen var dock svårare än förväntat. 

2.8 Faktorer som kan främja amning  

Kronborg m.fl. (2014) uppgav att mödrarna som ingick i studien hade ett gemensamt mål 

med amningen och det var att barnet skulle ha en god viktuppgång, detta genom att tro på 

amningskapaciteten, ha ett stödjande nätverk och skapa en relation till barnet. Barnen gav 

mödrarna tillit i amningen genom att visa hunger och tillfredsställelse efter amning. Ett 

engagemang till att fortsätta amma växte fram i samband med att mödrarna upplevde 

självsäkerhet och tro på att brösten producerar tillräckligt med bröstmjölk samt att barnet 

hade en optimal viktuppgång. När svårigheterna, som uppkom i samband med en 

amningsstart, besegrats upplevdes en tillfredsställande amning och den speciella relationen 

som bildas mellan mor och barn under amningsprocessen betonades.   

Hall m.fl. (2014) påvisade faktorer som handlade om att få mödrar att etablera och fortsätta 

med amningen. Det var 175 kvinnor som deltog i studien varav 170 ammade och fem av 

mödrarna ammade inte. Barnen var mellan två veckor till 8,5 månader gamla. Nästintill alla 

kvinnor uppgav att bröstmjölk var den bästa näringskällan för barnen samt att bröstmjölken 

var naturlig. Men även att bröstmjölk var miljövänligt och fördelaktigt för mödrarna. Det 

fanns ingen åsiktsskillnad mellan kvinnor som, under graviditeten, gått på kontroller hos 

privata- eller regiondrivna barnmorskemottagningar. Flest förekomna faktorer som bidrog 

till att mödrarna fortsatte amma var: anknytning, känna glädje i upplevelsen, känna stöd och 

tanken att amning är smidigt samt viljan att ge barnet vad som är bäst för denne. När 

mödrarna sedan fick möjligheten att besvara frågan om vad som skulle bidragit till längre 
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amningsduration, blev svaret att barnmorskan skulle givit mer konkret information och 

guidning angående amning samt att barnmorskan skulle spenderat mer tid åt individuella 

möten där amning belystes (Hall m.fl., 2014).  

2.9 Teoretiskt perspektiv 

2.9.1 Empowerment  

 

Enligt Hanson (2004) används begreppet empowerment inom folkhälsovetenskapen och 

skulle kunna översättas till det svenska ordet egenmakt eller vardagsmakt. Flera 

översättningar fanns men begreppet empowerment var svårt att överföra till svenska språket 

med exakt betydelse. Enligt Pellmer, Wramner och Wramner (2012) har det 

folkhälsovetenskapliga begreppet empowerment använts sedan 1975 och har sedan dess haft 

stor betydelse för arbetet med folkhälsa i världen. Inom hälso-och sjukvården används 

empowerment i det hälsofrämjande samarbetet med patienter. Begreppet kan användas som 

ett redskap för hälso-och sjukvårdspersonal att stärka en patient till att känna egenmakt att 

ta egna väl grundade beslut om hälsan. Hanson (2004) uppgav att det inom hälso- och 

sjukvården talas om maktobalans mellan vårdgivare och patient, där patienten befinner sig i 

ett underläge gentemot vårdgivaren. Siwe och Wijma (2017) ansåg att empowerment var ett 

redskap till en blivande process där vårdgivaren och patienten möts och ett samarbete kan ta 

form. Vårdgivaren hade till uppgift att delge saklig och väl grundad information baserad på 

vetenskap och beprövad erfarenhet till patienten så att denne kan ta makten att själv 

bestämma över situationen. I och med att patienten erhåller en ökad kunskap om kroppen 

och hälsa ökar också chansen till att patienten tog ett beslut om vård som var baserad på 

kunskap och en känsla för att äga situationen. För att denna process skall kunna ta form 

krävdes det att vårdgivaren respektfullt bjuder in patienten och visar att denne var en 

medspelare som var kapabel till att ta egna beslut, om denne bara får rätt förutsättningar och 

möjligheten till att delta. På så sätt kan vårdgivaren och patienten mötas så att ett gott 

samarbete kan skapas samt maktobalansen också suddas ut. Lundgren och Berg (2017) 

beskrev att barnmorskan tillsammans med patienten skapar en vårdande relation. 

Relationen bygger på respekt för den andres olikheter, åsikter och erfarenhet. Barnmorskan 

skall i relationen till patienten ha ett professionellt förhållningssätt och ge patienten den 

kunskap denne har rätt till för att därefter kunna ta ställning och göra ett välinformerat val.  

Hanson (2004) beskrev att hälsopromotion syftar till att stödja patienten till en bättre hälsa 

genom att ge denne möjlighet att aktivt ta vettiga beslut som baseras på kunskap. Det var 

vårdpersonalens ansvar att ge kunskap men också makten till patienten att själv få 

bestämma. Delaktighet och möjlighet gav patienten kontroll att styra livet i en hälsosam 

riktning. Kylberg m.fl. (2014) uppgav att för en nybliven moder kan det vara lätt att förlora 

kontrollkänslan över det som sker, därav bör personalen alltid ge amningsråd med 

utgångspunkt i den enskilda moderns och barnets situation. På så sätt kan rådgivningen 

anpassas till den enskilda unika kvinnan. Många mödrars självförtroende behöver stärkas av 
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personal vad gäller amning. Eftersom amningsförutsättningarna kan variera, var det avsevärt 

som barnmorska att involvera modern genom att fråga vilka amningsråd denne fick vid förra 

tillfället (Kylberg m.fl., 2014). 

3 PROBLEMFORMULERING  

Tidigare forskning har visat att när förstföderskor får stöd och förberedelse redan innan 

barnets födelse ökar amningsfrekvensen, därav är detta en viktig uppgift för barnmorskan på 

barnmorskemottagning att tidigt i graviditeten etablera en god amningsvägledning. Dock har 

det framkommit att det tycks råda en bristfällig förberedelse vad gäller amningens 

komplexitet, trots att det är viktigt att belysa detta eftersom det är normalt och tillhör 

amningsprocessen samt påverkar amningsutfallet. Det finns beskrivet i tidigare forskning om 

hur mödrar upplevde att barnmorskan stöttat och förberett inom amning, främst på BB och 

förlossningsavdelning i samband med barnets födelse, men det saknas kunskap kring 

barnmorskors erfarenheter av amningsförberedelse för förstföderskor på 

barnmorskemottagning innan barnets födelse.  

4 SYFTE  

Att beskriva och jämföra barnmorskors erfarenheter kring amningsförberedelse för 

förstföderskor på barnmorskemottagning. 
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5 METOD  

Examensarbetet utfördes genom tillämpning av kvalitativ metod, där en intervjuguide 

utformats. Nedan presenteras tillvägagångssättet genom; design, urval, 

datainsamlingsmetod: intervjuguide och genomförande, pilotintervju, analysmetod: 

genomförande av analysen samt etiska överväganden.  

5.1 Design  

För att beskriva barnmorskors erfarenheter av amningsförberedelse för förstföderskor har en 

kvalitativ metod valts med en deduktiv ansats, för att få en djupare förståelse för 

problemområdet. Henricson och Billhult (2017) beskrev att den kvalitativa metoden har 

ursprung i en holistisk tradition som innebar att levda erfarenheter av ett fenomen studeras 

hos en individ. Deduktion betyder; slutsatser från teorier. Detta innefattade att 

Empowerment valdes som utgångspunkt under forskningsprocessen för att skapa en röd 

tråd. Intervjuer valdes till detta examensarbete som enligt Danielson (2017) anses vara 

lämpligt när beskrivningar och erfarenheter är i fokus för att förstå situationer. Vidare valdes 

innehållsanalys som beskrivs enligt Elo och Kyngäs (2008) där koder och kategorier 

skapades utifrån insamlat material via intervjuerna.  

5.2 Urval  

I urvalet ingick 10 yrkesverksamma barnmorskor vid barnmorskemottagningar i 

Mellansverige med erfarenhet av amningsförberedelse under graviditeten för förstföderskor. 

Inklusionskriterier bestod av likväl regionbundna som privatägda barnmorskemottagningar, 

ingen begränsning vad gäller barnmorskans ålder och erfarenhet.  

Deltagare tillfrågades via mejlkontakt på barnmorskemottagningar vid två regioner i 

Mellansverige under mitten på september till början på oktober år 2017. Först kontaktades 

enhetschefen för varje barnmorskemottagning via mejl med ett informationsbrev (Bilaga A – 

Informationsbrev till Enhetschef) där denne sedan fick godkänna intervjuer samt delge 

mejladresser till barnmorskorna. Därefter skickades ett specifikt informationsbrev (Bilaga B 

– Informationsbrev till Barnmorska) ut till barnmorskorna med samtycke, där dessa fick 

återkoppla om medverkan önskades eller ej.  

Totalt kontaktades 22 barnmorskemottagningar; åtta tackade ja, åtta tackade nej, och sex 

barnmorskemottagningar gav inget svar. Där till föll två mottagningar bort. Bortfallet bestod 

sammanlagt av tre barnmorskor som först godkände deltagande till att intervjuas, varav två 

av dessa fick förhinder samt den sista barnmorskan ansågs inte behöva ingå i materialet då 

10 intervjuer redan insamlats. Samtliga 10 intervjuade barnmorskor hade en yrkeserfarenhet 

mellan 4–39 år samt erfarenhet av amningsförberedelse på barnmorskemottagning mellan 

1–33 år. 
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Ett strategiskt urval nyttjades som beskrivs av Henricson och Billhult (2017) som handlar om 

att välja individer som kan ge god beskrivande information av fenomenet i fråga som skapar 

ett underlag för syftet. Deltagarna valdes därav inte slumpmässigt, utan istället tillfrågas 

barnmorskor som besitter erfarenhet av det fokuserade ämnet. Ett subjektivt angreppssätt 

nyttjas vid den kvalitativa metoden som innefattar att tyngdpunkten består av att identifiera 

färre antal individer med olika erfarenheter som kan delge viktiga aspekter, istället för ett 

stort antal individer som har samma erfarenheter.  

5.3 Datainsamlingsmetod 

5.3.1 Intervjuguide och genomförande  

Intervjuguiden bestod av 20 öppna frågor som delades in i olika problemområden författarna 

ville belysa (Bilaga C - Intervjuguide). Enligt Danielson (2017) besvarar öppna frågor 

erfarenheter, upplevelser, känslor och kunskap. Datainsamlingsmetod för detta 

examensarbete var semistrukturerade kvalitativa intervjufrågor. Danielson (2017) beskriver 

semistrukturerad intervju genom öppna frågor som strukturellt formuleras, men behöver ej 

ställas i samma ordning utan kan anpassas till vad som uppkommer vid intervjutillfället. 

Intervjuguiden konstruerades tillsammans med handledare och innan denna nyttjades, i 

klinisk praxis på målgruppen, gavs ett godkännande från handledaren. Intervjuerna tog 

mellan 12–33 minuter att genomföra och av säkerhetsskäl spelades intervjuerna in på båda 

författarnas mobiltelefoner via inspelningsfunktion. Enligt Danielson (2017) krävs en ostörd 

miljö för att skapa trygghet och förutsättning för innehållsrik intervju. För att åstadkomma 

detta sattes en skylt upp med texten ”Intervju pågår – Var vänlig stör ej” på utsidan av dörren 

till rummet där intervjun pågick vid barnmorskemottagningen. Ena författaren var 

moderator och den andre var bisittare och lyssnade, förde anteckningar samt hade uppsikt på 

tiden. 

5.3.2 Pilotintervju 

En mindre pilotintervju genomfördes för att undersöka förståelsen av frågorna. Detta är 

enligt Danielson (2017) adekvat för att avgöra om planerad tid är hållbar samt om frågorna 

var lämpliga eller om justering behövdes. Två barnmorskor som intervjuades först ingick i 

pilotintervjun och kom från olika barnmorskemottagningar. Efter pilotintervjun fick 

barnmorskorna komma med konstruktiv kritik och återberätta vad som ansågs om frågorna. 

Detta ledde till att fråga nummer sju omformulerades. Pilotintervjuerna ansågs vara 

tillräckligt informationsrika för att kunna ingå i resultatet. Trots att fråga nummer sju 

ändrats, sedan pilotintervjun genomfördes, krävdes ändå förklaring med följdfrågor för att 

syftet med denne skulle besvaras. Detta ledde till att frågan förtydligades en tredje gång. 

Svaren som barnmorskorna givit innan frågan reviderades en tredje gång besvarade ändå 

syftet och kunde användas eftersom följdfrågor ställdes.  
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5.4 Analysmetod 

Författarna delade upp intervjuerna och transkriberades i helhet. Materialet lyssnades 

igenom flertalet gånger för att inte gå miste om information och allt som hördes 

transkriberades; såsom skratt och suckar, detta eftersom författarna ansåg att detta 

förmedlade känsla och förståelse i beskrivningen. Danielson (2017) beskrev att när det 

transkriberade materialet kodas skall moderator och deltagare skiljas åt i textbearbetningen 

samt att data inte fick exponera informanternas riktiga identitet enligt Elo och Kyngäs 

(2008). Detta nyttjades genom att moderatorns första bokstav i namnet stod framför texten 

denne sade, samt barnmorskorna som deltog avidentifierades genom att få fingerade 

tilltalsnamn.  

5.4.1 Genomförande av analysen  

Analysen av intervjumaterialet genomfördes utifrån en kvalitativ innehållsanalys (Elo & 

Kyngäs, 2008). Första steget i analysen var att den transkriberade texten lästes igenom flera 

gånger för att bli familjär med materialet, därefter organiserades texten genom indelning av 

öppen kodning. Med öppen kodning menas att anteckningar och avsedda rubriker skrivs i 

marginalen medan texten läses.  Gemensamheter och olikheter i texten grupperades. Målet 

med en kvalitativ innehållsanalys är att kondensera textens innehåll till att övergå i koder och 

kategorier som beskriver fenomenet. Därav valdes meningsbärande enheter ut relaterat till 

syftet som kondenserades och skapade koder, för att sedan frambringa subkategorier och 

kategorier kopplat till likheter i intervjutextens innehåll (Elo & Kyngäs, 2008). För exempel 

på analysmatris, se tabell 1. 

Enligt Danielson (2017) framgår det ett mönster av den färdigställda analysen som knyter 

samman resultaten samt att kategorier och subkategorier kan ge en tydlig översikt av 

resultatet. Dessutom skall resultaten presenteras i förhållande till examensarbetets syfte. 

Under analysens bearbetning av insamlade data var syftet en tydlig riktlinje och i detta 

examensarbete presenteras resultatet utifrån kategorier, som framkommit under 

analysprocessen, genom huvudrubriker och subkategorier som underrubriker för att 

förtydliga innehållet och knyta samman analys med resultat.  
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Tabell 1: Exempel på analysmatris.  

Meningsbärande 
enhet 

Kondensering Kod Subkategori Kategori 

Jag upplever nog 
att de allra flesta 
har ingången att 
”jag vill försöka 
amma, om det går” 
 

De flesta har 
ingången att 
försöka amma 

Förstföderskor 
vill amma 

  

Det är sällan man 
stöter på någon 
som säger ”nej, jag 
har inte tänkt 
amma” 

Sällan någon 
säger nej till 
amning 

  
 
 
Förstföderskors 
vilja av att 
amma 

Barnmorskors 
erfarenhet är 
att 
majoriteten av 
först-
föderskorna 
har en positiv 
inställning till 
amning 

Jag tycker 
majoriteten är 
positiva. 
Majoriteten har 
ändå tanken att de 
vill amma 
 

Majoriteten är 
positiva och vill 
amma  

Kvinnans 
positiva tankar 
om amning 

  

De allra flesta har 
en positiv 
inställning 
 

Positiv 
inställning 

   

 

5.5 Etiska överväganden  

Fyra huvudkrav enligt Vetenskapsrådet (2002) nyttjades vid utförandet av detta 

examensarbete, dessa fyra huvudkrav var: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet innefattar att 

undersökningsdeltagare, som i detta fall var barnmorskor, skall upplysas om villkor för 

denne, att deltagandet var frivilligt samt deltagarens syfte. Samtyckeskravet innebär att ett 

samtycke skall inhämtas från den deltagande barnmorskan. Information skall framgå att 

medverkan är fri samt valmöjlighet till att delta eller avstå. Denne har därmed rätt att avbryta 

medverkandet utan negativa konsekvenser som följd. Konfidentialitetskravet betyder att 

barnmorskornas uppgifter lagras och dokumenteras på ett sådant sätt att det ej går att 

identifiera informanterna för utomstående. Insamlad information och uppgifter från 

barnmorskorna får ej användas i icke-vetenskapliga syften eller kommersiellt bruk, detta 

stämmer överens med nyttjandekravet.  

 

Vidare beskrivs det på Codex:s hemsida om informerat samtycke (2016) där det framgår 

enligt Lag (2003:460) om forskning som avser människor (2004) att forskning endast skall 
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genomföras om forskningspersonen givit samtycke och att denne fått information 

dessförinnan angående forskningen. Samtycket skall vara frivilligt och kopplat till ett 

specifikt forskningsområde, detta skall även dokumenteras. Ett samtycke får dock avbrytas 

med omedelbar verkan. Informationen som ges innan forskningspersonen ger samtycke skall 

vara på ett begripligt språk för förståelse samt både skriftlig och muntlig.    

 

Barnmorskor tillfrågades via mejlkontakt om medverkan i examensarbetet. Barnmorskorna 

fick ta del av skriftlig information kring ämnesområdet och vad samtycket innebar, därefter 

dokumenterades samtycket skriftligt efter att barnmorskan fått både muntlig och skriftlig 

information. Författarna gav muntlig och skriftlig information om att barnmorskans 

deltagande var frivilligt och att barnmorskan hade möjlighet att avbryta deltagandet när som 

helst utan negativa konsekvenser som följd, samt att svaren informanten uppgav 

behandlades anonymt och kunde därför inte spåras till identiteten. Detta genom att varje 

barnmorska avidentifierades genom att få en annan benämning ej relaterade till deras riktiga 

identitet. Endast författarna till examensarbetet samt handledaren hade tillgång till 

materialet under forskningsprocessen. Det inspelade intervjumaterialet förvarades 

oåtkomligt för obehöriga då mobiltelefonerna var låsta som enbart författarna erhöll tillgång 

till och nyttjades endast för examensarbetets ändamål.  
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6 RESULTAT  

Resultatet presenteras utifrån tre huvudkategorier; Barnmorskors erfarenhet är att 

majoriteten av förstföderskorna har positiv inställning till amning, Barnmorskor anser att 

amning är viktigt och Barnmorskans strategier och utmaningar samt 10 subkategorier. 

Presenteras i tabell 2.  

 

Tabell 2: Huvudkategorier med tillhörande subkategorier.  

 

Huvudkategorier 

 

Subkategorier 

 

Barnmorskors erfarenhet är att 

majoriteten av förstföderskorna har 

en positiv inställning till amning 

 

 

Förstföderskors vilja av att amma 

 

 

 

Barnmorskor anser att amning är 

viktigt 

 

 

Professionellt förhållningssätt 

Barnmorskans förmåga till empowerment 

Att förmedla ”amning är mer än mat” 

 

 

 

 

 

Barnmorskors strategier och 

utmaningar 

 

 

Barnmorskans kunskapshämtning 

Metodvariation inom amningsförberedelse  

Barnmorskans olika fokus på amning 

under graviditeten  

Barnmorskans utmaningar i 

amningsförberedelsen  

Barnmorskans amningsuppföljning vid 

efterkontrollen  

Otillräckligt med tid för 

amningsförberedelse  
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6.1 Barnmorskors erfarenhet är att majoriteten av förstföderskorna 

har en positiv inställning till amning  

Samtliga informanter uppgav att förstföderskorna barnmorskorna mötte på 

barnmorskemottagningen hade positiv inställning till amning.  

”De allra flesta har en positiv inställning.” (Adele. F) 

”Jag tycker att majoriteten är positiva.” (Donata. H) 

6.1.1 Förstföderskors vilja av att amma 

Barnmorskorna berättade att det var tydligt att förstagångsmödrar uttryckte en vilja av att 

amma.  

 ”Majoriteten har ändå tanken att de vill amma.” (Donata. H) 

”De allra flesta säger ju att de vill amma när man frågar, det är sällan man stöter 

på någon som säger att ’nej jag har inte tänkt att amma’ så spontant så säger ju de 

allra flesta att’ jag vill amma om det går’ säger de.” (Alice. C) 

6.2 Barnmorskor anser att amning är viktigt  

Alla deltagande barnmorskor uttryckte att amning var mycket viktigt och betydelsefullt och 

att amning var en ständigt aktuell fråga. Barnmorskorna ansåg inneha en bra kunskap och 

erfarenhet om amning som ville förmedlas på ett pedagogiskt och positivt sätt till 

förstföderskan och partnern, för att ge bästa förutsättningar att lyckas med amningen när 

barnet var fött.  

”Amningens betydelse är jättestor, jättejättestor.” (Amanda. E) 

Barnmorskan förklarade att amning var viktigt ur många olika aspekter. Barnets, kvinnas men 

även ur ett globalt och långsiktigt perspektiv. Barnmorskan förklarade att det fanns 

hälsovinster med amning för både mor och barn.   

 

”Det är klart att det är betydelsefullt med amning… Jag försöker peppa… Jag kan 

prata gott om amning men inte i absurdum, men vi kan inte tvinga en del mammor.” 

(Astrid. A) 

 

”Nej jag vill inte amma för pappa ska få mata, och vice versa och då tycker jag vad 

är barnets behov? och vad är föräldrarnas behov? Och vad är demokrati och vad är 

rätt och riktigt? Demokrati är inte att föräldrarna gör precis samma sak med barnet. 
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Utan demokrati är att man gör efter sin egen förmåga. Pappa kan göra så otroligt 

mycket, allting utom att amma.” (Adele. F) 

6.2.1     Professionellt förhållningssätt   

Barnmorskorna framhöll vikten av ett respektfullt bemötande. Att alltid informera men 

aldrig övertala kvinnan till något denne inte var beredd att gå med på.  

”Man måste alltid respektera, jag kan ju aldrig övertala någon utan man måste ju 

själv känna att man verkligen vill ta till sig barnet – det är det som är det viktigaste. 

Viktigt att det är mammans beslut.” (Adele. F)  

Barnmorskorna upplevde att deras roll inte handlade om övertalning utan mer att försöka 

förstå och bemöta förstföderskan med respekt och ödmjukhet. En barnmorska förklarade hur 

denne glädjes över att ha förmånen i rollen som barnmorska att bli insläppt i människors liv 

och dess tankar. Att därifrån ha möjlighet att skapa en relation och erbjuda individuell hjälp. 

”Att vi får träffa dem under så lång tid, man hinner ju bygga upp en relation som är 

fantastisk egentligen.” (Anita. D) 

6.2.2 Barnmorskans förmåga till empowerment  

Barnmorskorna uttryckte viljan av att ge kvinnorna en bra kunskapsgrund i amning så att de 

senare när amning blev aktuellt var väl förberedda på att amma. Barnmorskorna intog en 

professionell roll som vägledare till att stödja och stärka kvinnorna att fatta kloka beslut 

baserat på kunskap. Barnmorskorna beskrev den vårdande relationen som byggdes upp med 

kvinnan under graviditeten och hur eventuella motstånd och negativa attityder till amning 

hanterades. 

 

”Det är ju egentligen vi som oftast kommer närmast de här kvinnorna, som många 

gånger fattar ett ganska oinformerat val kring sin amning. Jag vill bara vara säker på 

att du har fått den informationen som gör att du kan fatta ett klokt beslut.” (Diana. J) 

En Barnmorska uppfattade att förstföderskor ibland fattade snabba beslut att välja bort 

amning; att dessa kvinnor ibland var av den åsikten att leva ett friare liv och amningen då 

skulle vara ett hinder. Barnmorskan försökte fånga upp kvinnan vid besöken och samtala kring 

amning för att ta reda på vilken kunskapsnivå kvinnan hade och varför beslutet att inte amma 

tagits. Barnmorskan menade att det fanns många aspekter kring amning som en del 

förstföderskor inte kände till som kan vara svårt att hitta information om och att barnmorskan 

då hade en viktig roll i att fånga upp dessa kvinnor och ge den kunskap som saknas för att 

förstföderskorna skall kunna ta ett genomtänkt beslut.  

 ”Jag tänker att min roll som barnmorska är att förbereda dem så mycket som 

möjligt på ett realistiskt sätt” (Donata. H)  



21 

Samtalet framhöll att flertalet barnmorskor var ett viktigt redskap då förstföderskor med en 

negativ inställning till amning påträffades. Barnmorskorna ville få kvinnorna att känna tillit 

och tro på den egna förmågan. Att stärka kvinnan i beslutet om förmågan av att amma ett barn.  

”Vi får köra lite MI. MI anda samtal. Rulla med i motståndet först och sen frågar 

man om man får ta upp det nästa gång.” (Anita. D) 

En barnmorska bad om tillåtelse att få tala om amning med kvinnan. Om kvinnan var redo 

fördes ett samtal kring amning vid nästkommande besök. Barnmorskan gav på så sätt makten 

till kvinnan att bestämma hur och när denne ville närma sig amningsfrågan. 

6.2.3 Att förmedla ”amning är mer än mat”  

Barnmorskorna berättade att viktigaste aspekterna utifrån amningsstrategin var att 

förmedla: anknytning, närhet, trygghet, tillit och empowerment. Majoriteten av 

barnmorskorna påtalade vikten av hud-mot-hudkontakt mellan mor och barn för att 

stimulera amningen.  

”Att ha barnet mycket hud-mot-hud, mage-mot-mage. Att det stimulerar amning. 

Det betyder så mycket mer än mat, och när barnet suger så bildas mer mjölk. Man 

har levt i symbios i magen, och fortsätter att leva i symbios väldigt länge.” (Adele. 

F) 

”Ett av målen i amningsstrategin är ju att försöka få kvinnor att amma i större 

utsträckning, och då tänker jag så här att få kvinnorna att känna sig trygga i att de 

kan amma” (Doris. G) 

Men även att beskriva det som barnen inte får via modersmjölktillägget utan enbart genom 

amning såsom kärlek, omtanke, mat och antikroppar. Alla fördelar och evidens gällande 

amningen gentemot modersmjölktillägget det vill säga naturligt, närhet, näring, ökat 

immunförsvar och att det är ekonomiskt samt praktiskt.  

”Att man förklarar vad forskningen säger; vad som är bra för mamman, vad som är 

bra för barnet. Vad är skillnaden mellan tillägg som är komjölk och humanmjölk som 

man får via brösten.” (Adele. F) 

 

6.3 Barnmorskors strategier och utmaningar  

Det framkom att barnmorskorna nyttjade olika strategier relaterat till amningsförberedelsen 

såsom: användandet av evidens, gruppinformation till förstföderskorna samt teoretisk- och 

praktisk undervisning. Barnmorskorna förkovrade sig genom eget ansvar eller lyssna på 

kollegor. Den största utmaningen var att förbereda förstföderskorna på den första tidens 

amning då det sker en livsomställning.  
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6.3.1 Barnmorskans kunskapshämtning 

Barnmorskorna uppgav att uppdatering inom amning uppkom genom så kallade 

”sambamöten” som innebar att alla mödrahälsovårdens barnmorskor i hela länet samlas en 

gång i månaden, där samordningsbarnmorskan för länet föreläser om ny kunskap. 

Amningsnytt erhölls via arbetsgivaren där ny kunskap tilltogs, men även via 

amningsmottagningen, amningsföreläsningar och kvällskurser. Dock var detta ingenting som 

var återkommande.  

”Vi har ju såna här sambamöten, alla barnmorskor träffas en gång i månaden. Där 

kommer ju liksom allting nytt och så…Våran arbetsgivare vet att vi kan behöva åka 

vartannat år till amningsmottagningen eller på kvällskurs.” (Alice. C) 

Ett annat sätt att förkovra sig inom amning var att läsa tidningen ”Jordemodern” eller 

lyssnar till välinformerade kollegor med extra amningsutbildning eller som varit på kongress 

och får informationen återberättad. Barnmorskorna hade förmånen att ha en kollega som 

forskade i amning och brukar hålla föreläsningar samt en amningsstrategigrupp där 

amningsfrågor diskuterades.  

”Vi pratar mycket amning på våran mottagning och sen har vi ju en kollega som 

just nu forskar inom amning, och vi har en amningsstrategigrupp. Vi har en 

eftermiddag varje år där just amningsfrågor diskuteras, så det är en levande fråga 

för oss.” (Doris. G) 

Barnmorskor uttryckte olika vad gäller intervall på amningsutbildning;  

”Ja det går nog kanske år emellan, det gör det. Det kommer med jämna mellanrum, 

kanske vartannat år.” (Daniella. I) 

”Inget som är stadigt återkommande tyvärr. Ibland går det ett eller två år emellan.” 

(Alice. C) 

”Det är ju utan någon regelbundenhet.” (Diana. J) 

6.3.2 Metodvariation inom amningsförberedelse  

Det framgick från barnmorskornas beskrivningar att båda regionerna använder 

föräldragrupper som en metod i amningsförberedelsen. Förstföderskor som valde att inte 

delta i föräldragrupp fick individuell amningsinformation av barnmorskan vid ett annat 

tillfälle istället. 

”Vi försöker ju verkligen motivera dem att gå föräldragrupp, som vi har för 

förstföderskor och där har vi ju liksom specifik amningsinformation.” (Alice. C) 

Gemensamt för några barnmorskor var nyttjandet av 1177:s hemsida som ett verktyg i 

amningsförberedelsen samt broschyren ”Lättare att amma” som delades ut till 

förstföderskorna att självständigt läsa.  
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”Jag är noga med att lämna ut broschyren ’Lättare att amma’ den är jättebra, och 

jag brukar faktiskt påminna dem om att läsa den tidigt. Jag ger ut den på första 

hälsosamtalet. Sen är det föräldragrupperna, amningskursen på sjukhuset och sen 

finns det amningsfilmer också på 1177.” (Astrid. A) 

Andra barnmorskor använde mera praktisk undervisning i amningsförberedelsen. Detta 

innebar att blivande föräldrar fick hålla i dockor och prova olika amningspositioner samt att 

barnmorskan visade handmjölkning på ett virkat lösbröst. Men även att förstföderskorna 

hade möjlighet att delta i en amningsworkshop.  

”Vi har ju ett bildspel som vi arbetat fram på våran mottagning och det använder vi 

på våra föräldragrupper och våran amningsworkshop. Vi har en film som heter 

’Hud-mot-hud’ som tar upp amning och våra ’lavafilmer’ som är korta filmer på sex 

olika språk, där man tar upp amning och det här med handmjölkning. Vi har en 

låda, där vi har väldigt mycket material som har med amningen att göra. Vi har 

amningsbroschyrer på sex olika språk som heter ’Sugen på livet’.” (Doris. G) 

6.3.3 Barnmorskans olika fokus på amning under graviditeten  

 

Barnmorskorna beskrev att amningsförberedelsen ibland kunde komma i skymundan då 

kvinnorna ofta lade stort fokus vid den kommande förlossningen.   

”Jag ska gå igenom en förlossning. Det är som att det är en vägg. Livet efter existerar 

inte. Det känns som att amning är jättebra att prata om väldigt tidigt i graviditeten för 

då kan man ta in, man kommer senare i graviditeten fokusera på förlossningen så 

mycket.” (Amanda. E) 

Ungefär hälften av informanterna ansåg att det var en god idé att diskutera amning med 

kvinnan i ett tidigt skede av graviditeten. En barnmorska redogjorde att det var aktuellt att ta 

upp amning redan vid första hälsosamtalet på barnmorskemottagningen. Så kvinnan skulle få 

tid att fundera kring amning innan förlossningen närmade och skulle ta upp allt fokus. Andra 

barnmorskor tog upp amningsfrågor någon gång mellan vecka 20–28 första gången. 

Barnmorskorna påtalade dock att amning alltid kunde diskuteras oavsett tid in i graviditeten 

om kvinnan själv kände ett behov av det.  

”Jag brukar ta upp amning ganska tidigt utav den anledningen att ju längre fram i 

graviditeten du kommer desto mer fokuserad på förlossningen blir man och därav 

tar jag upp någon gång mellan vecka 20–24.” (Adele. F) 

Resterande barnmorskor tänkte annorlunda kring amning och ansåg att det var bättre att 

fokusera på amning i ett lite senare skede av graviditeten.  

”Jag lyfter inte frågan jättetidigt i graviditeten utan kanske kring 32 veckor, de får 

berätta för mig och göra klart för mig vad deras kunskap är och deras känslor inför 

det. Jag informerar mer om vad de kan förvänta sig under de första dagarnas 

amning.” (Diana. J) 
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Barnmorskorna beskrev att det fanns ett så kallat basprogram som följdes men att det i 

slutändan handlade om kvinnas behov och att det var mer styrande när amningsfrågor blev 

aktuellt.  

6.3.4 Barnmorskans utmaningar i amningsförberedelsen   

Barnmorskorna berättade att amningsutmaningar som tas upp för förstföderskorna var 

främst; det tar tid och kräver tålamod, att det är smärtsamt vid den initiala amningen samt 

att det är en livsomställning. Men också att det krävs lugn och ro för att bröstmjölken skall 

rinna till samt vikten av att barnet har ett bra sugtag om bröstet. En barnmorska uttryckte 

även att denne upplevde att en utmaning var att amningen inte var intressant under 

graviditeten;  

”Jag brukar prata om att det gör jätteont att amma i början. Det gör superont att 

amma i början och att det är jobbigt och att man inte hinner särskilt mycket annat, 

och att det inte är som på film; att man bara lägger barnet vid bröstet och den bara 

suger tag på en gång. Det är ganska mycket hårt arbete i början. Jag tycker att det 

största hindret är att de inte är där, de har inte kommit dit är. Amning är inte det 

som är intressant under graviditeten. De tänker på förlossningen.” (Donata. H) 

Gemensamt för barnmorskorna inom regionerna var att amningsförberedelsen inte 

återkopplas från förstföderskorna. 

6.3.5 Barnmorskans amningsuppföljning vid efterkontrollen  

Några barnmorskor uppgav att amningsutfallet registreras på efterkontrollen i 

mödrahälsovårdsregistret/graviditetsregistret medan andra uttryckte att de enbart 

dokumenterar amningen i Obstetrix som är moderns journal, samt en del både registrerar 

och dokumenterar i löpande journaltext. Gemensamt var att alla mödrar blev tillfrågade om 

amning av barnmorskan vid efterkontrollen 6–10 veckor postpartum. Ett fåtal åkte på 

hembesök en vecka postpartum och fick redan då reda på hur det gått med amningen.  

”När mammor kommer tillbaka på efterkontrollen skriver vi ju in i 

mödrahälsovårdsregistret om de ammar, så det följer vi upp på det viset. Det är en 

sådan sak vi måste följa upp och det gör vi med glädje.” (Astrid. A) 

”Vi samtalar ju kring amningen på återbesöket någon gång efter 6–10 veckor, sen 

skrivs det ju in i graviditetsregistret. Det blir ett samtal kring amningen efteråt.” 

(Alice. C) 

”Jag ställer frågan om de ammar och fyller i det i efterkontrollsanteckningen i 

löpande journaltext. Jag frågar hur det har gått och hur det känns. Om de 

helammar, delammar eller inte ammar alls.” (Diana. J) 

”Jag frågar alla som kommer på efterkontroll och registrerar i graviditetsregistret. 

I Obstetrix brukar jag göra en notering om hur länge de helammat, om de slutat 

amma eller delammar.” (Adele. F) 
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”Vi åker ju på hembesök så vi får reda på om de ammar redan efter en vecka, men 

också på efterkontrollen 6–8 veckor. Då står det med i mödrahälsovårdsregistret.” 

(Amanda. E)  

6.3.6 Tid för amningsförberedelse  

Majoriteten av barnmorskorna berättade att mer tid önskas till amningsförberedelse för att 

kunna bidra till att fler kvinnor som vill amma kan lyckas med amningen. Med mer tid 

uttrycktes; barnmorsketid, längre mödrahälsovårdskontroller och personaltid.  

”Jag skulle önska att jag hade tid och lägga minst två timmar och gärna mer på 

amning, men tiden medger inte det.” (Adele. F) 

En barnmorska beskrev motsatsen, då denne upplevde att möjligheterna var tillräckliga och 

att problemet låg hos förstföderskorna då dessa inte var mottagliga för amning utan 

fokuserade på förlossningen under graviditeten;  

”Jag tycker ändå att vi har möjligheterna, det finns de förutsättningarna som jag 

behöver för att kunna ge en bra amningsförberedelse. Sen är det ju problemet, 

upplever jag själv, att de inte är mottagliga. Jag vet inte hur man skulle kunna 

förändra det.” (Donata. H) 
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7 DISKUSSION  

I diskussionsavsnittet presenteras metoddiskussion som beskriver vald metod, 

tillvägagångssätt vid urval, datainsamling och dataanalys. Resultatdiskussion redogör för det 

aktuella resultatet kopplat till tidigare forskning och teoretiskt perspektiv. Etiska 

överväganden tas upp i etikdiskussionen.  Avslutningsvis ges förslag till vidare forskning, 

kliniska implikationer och slutsats.  

7.1 Metoddiskussion  

Eftersom det råder bristfällighet vad gäller tidigare forskning kring barnmorskors 

erfarenheter av amningsförberedelse för förstföderskor på barnmorskemottagning, valde 

författarna att utföra en empirisk intervjustudie för att kunna besvara syftet (Henricson, 

2017).  

Till detta examensarbete valdes således en kvalitativ metod med innehållsanalys och 

deduktiv ansats som beskrivs av Elo och Kyngäs (2008). Enligt Danielson (2017) ansågs 

intervjuer vara lämpligt. Författarna utformade en intervjuguide tillsammans med 

handledare som bestod av semistrukturerade öppna frågor, som nyttjades till 

datainsamlingsmetod, varav en fråga fokuserade på empowerment. Enligt Danielson (2017) 

besvarar öppna frågor erfarenheter, upplevelser, känslor och kunskap. Eftersom författarna 

ville belysa barnmorskors erfarenheter för att besvara syftet ansågs denna metod vara 

lämpligast.  

Målet med urvalet var att få variationer vad gäller barnmorskornas erfarenhet av 

amningsförberedelse på barnmorskemottagning samt yrkeserfarenhet inom 

barnmorskeprofessionen eftersom detta påverkade utsagorna till att bli mer intressanta. 

Författarna upplevde svårigheter att få tag på informanter, barnmorskor som tackade nej till 

deltagande påpekade tidsbrist. Dock var det ett antal som inte svarade alls på 

informationsbrevet som skickades ut via mejl trots påminnelsebrev. Problemet ansågs inte 

vara enhetscheferna då dessa gav godkännande, utan svårigheten bestod av att rekrytera 

barnmorskor. Tanken från början var att endast en region skulle ingå i urvalet men när en 

månad passerat, slutet på september, och endast sex barnmorskor rekryterats testades 

snöbollsmetoden som enligt Jacobsen (2007) kan beskrivas som en metod där informanten 

ger förslag på andra tänkbara informanter som besitter likvärdiga erfarenheter och 

kunskaper och kan tänkas medverka. Detta gav dock inget resultat. Även 

samordningsbarnmorskan för det ena länet kontaktades för att få hjälp med rekrytering av 

barnmorskor, men inte heller det gav resultat. Författarna började tänka ut en ny plan som 

ledde till att en annan region i Mellansverige inkluderades, och då lyckades ytterligare fyra 

barnmorskor rekryteras. Fördelen med urvalet var att det skapades en variation i 

berättelserna kring barnmorskornas erfarenheter av det amningsförberedenade arbetet i 

regionerna, vilket möjliggjorde en intressant kombination av likheter och olikheter.  

Efter att intervjuguiden färdigställts och godkänts av handledare utfördes två pilotintervjuer 

på två barnmorskor vid olika barnmorskemottagningar. Genom detta hade författarna 
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möjlighet att justera frågorna och uppfatta om den bestämda tidsramen för intervjun var 

hållbar (Danielson, 2017). Frågorna angavs som relevanta av barnmorskorna, men fråga 

nummer sju var otydlig och modifierades. Dock var alla beskrivningar tillräckligt bra för att 

kunna användas till examensarbetet då följdfrågor ställdes för att uppnå svar till syftet. 

Varför frågan inte exkluderades var för att viktiga aspekter relaterat till empowerment kunde 

utvinnas.  

Förförståelsen kring ämnet, innan datainsamlingen påbörjades, var att barnmorskor har en 

tidsbegränsning vad gäller amningsförberedelse; att amningen inte får ta plats på samma sätt 

som förlossningsförberedelse. Men även att amningshinder inte belyses i lika utsträckning 

gentemot positiva effekter. Examensarbetets resultat har bekräftat författarnas förförståelse 

till viss del. Resultatet bekräftar att det råder tidsbegränsning vad gäller 

amningsförberedelse, men däremot beskrev barnmorskorna amningshinder belyses på ett 

realistiskt sätt gentemot fördelarna. Enligt Henricson och Billhult (2017) skall författarna 

reflektera och diskutera dess förförståelse utifrån den egna yrkeserfarenhet, livserfarenhet 

och kunskap kring ämnet, för att medvetandegöra förförståelsen och vilken betydelse detta 

har för resultatet. När författarna valde ämne för examensarbetet reflekterades det kring 

uppfattningar och erfarenheter krig amningsförberedelse utförd av barnmorskor på 

barnmorskemottagning. Eftersom båda författarna hade negativa erfarenheter av att som 

förstföderska bli förberedd på amningens hinder, kan detta påverkat analysen.  Detta 

hanterades genom att förförståelsen medvetandegjordes under analysprocessen, med hjälp 

av att påminna varandra för att detta inte skulle prägla resultatet.  

Datainsamlingen transkriberades och lästes igenom flera gånger för att skapa ett 

helhetsperspektiv och få en djupare förståelse. Analysen bearbetades gemensamt för att 

säkerställa likvärdig tolkning av materialet, vilket ansågs vara en styrka. Examensarbetets 

syfte fanns i åtanke under hela analysprocessen för att subkategorier och kategorier skulle 

överensstämma med syftet. För att hålla en röd tråd och knyta samman analys med resultat 

nyttjades subkategorier och kategorier, som framkommit under analysprocessen, som 

huvudrubriker och underrubriker för att förtydliga innehållet (Danielson, 2017). Även detta 

ansågs vara en styrka för att bibehålla syftet som riktlinje.  

Examensarbetet skall uppfylla krav på vetenskaplig kvalitet (Mårtensson & Fridlund, 2017). 

Genomförandet av examensarbetet påverkar trovärdigheten, pålitligheten och 

överförbarheten. Dessa krav diskuteras för att stärka kvaliteten (Henricson, 2017). 

Trovärdigheten och överförbarheten av examensarbetet värderas genom att de 10 

barnmorskorna hade olika åldrar och erfarenhet för att få variation i berättelserna 

(Henricson & Billhult, 2017). Dessutom nyttjades två pilotintervjuer och samtliga 

intervjuplatser valdes i samråd med barnmorskan där denne var bekväm, det vill säga 

barnmorskemottagningen för att få en avslappnad trygg miljö och informationsrika svar 

(Danielson, 2017). Författarna utförde intervjuerna och analysen gemensamt samt hade 

kontinuerlig kontakt med handledaren där tolkning av analysmatris avhandlades grundligt. 

För att stärka trovärdigheten ytterligare finns ett exempel på en analysmatris i 

examensarbetet (Tabell 1). Citat från barnmorskorna nyttjades för att på så sätt skapa en 

ökad förståelse för resultatet och stärka dess trovärdighet (Elo & Kyngäs, 2008). Dock citeras 

inte alla 10 barnmorskor, detta eftersom författarna valde noggrant ut citat som tillförde 
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mest informationsrika svar relaterat till syftet. Barnmorskors svar som inte citeras finns ändå 

med i resultatet genom löpande text. Pålitligheten i examensarbetet ökade då författarna 

belyste dess förförståelse samt att båda författarna utförde examensarbetet gemensamt 

under handledning. Datainsamling, transkribering och analysprocess fördelades jämt mellan 

författarna. Ett annat hänseende var att intervjuerna spelades in via inspelningsfunktion på 

mobiltelefonerna som också ökar pålitligheten. Resultatet står tydligt beskrivet i 

examensarbetet samt att trovärdighet och pålitlighet noggrant framställs, detta för att 

inverka läsarens anblick på överförbarheten (Mårtensson & Fridlund, 2017).  Resultatets 

överförbarhet till andra liknande verksamheter eller situationer kan vara en möjlighet, 

eftersom barnmorskor på barnmorskemottagningar oavsett region skall arbeta med 

amningsförberedelse efter rådande evidens. En styrka var att två regioner inkluderades med 

både regionbundna och privatägda barnmorskemottagningar för att få variation. En 

synvinkel av vad som förmodligen kunde minskat överförbarheten var att endast sex 

barnmorskemottagningar deltog, detta innebar att på två utav mottagningarna deltog två 

respektive fyra barnmorskor från samma arbetsplats. Dessutom kan det varit för få 

barnmorskor från respektive region som deltog, i det ena länet deltog sex barnmorskor och i 

det andra länet deltog fyra barnmorskor, som kan vara en begränsning. Men å andra sidan 

utvecklades en mättnad i materialet. Dock handlar syftet om erfarenheter och alla 

barnmorskor, även om barnmorskorna arbetade på samma arbetsplats, bidrog till en 

variation av yrkeserfarenheter relaterat till amningsförberedelse för förstföderskor på en 

barnmorskemottagning.  

7.2 Resultatdiskussion  

7.2.1 Barnmorskors erfarenhet är att majoriteten av förstföderskorna har en 

positiv inställning till amning 

Resultatet visade att alla barnmorskor uppfattade att förstföderskor vanligtvis hade en 

positiv inställning till amning under graviditeten och att flertalet kvinnor hade intentionen 

att amma ”om det går” som kvinnorna ofta uttryckte det.  Cox m.fl (2015) beskrev att 

kvinnornas attityd till amning var en viktig faktor för amningsutfallet. Studien visade att 

positiva tankar och känslor kring amning relaterade till hur kvinnorna utförde uppgiften efter 

förlossningen. Detta bekräftas även genom studien av Laanterä m.fl. (2010) där kvinnor 

under graviditeten uppgav att amning var viktigt. Det hände dock att barnmorskorna i 

studien stötte på förstföderskor med negativ attityd till amning även om den gruppen av 

kvinnor inte var särskilt omfattande. Barnmorskorna i resultatet bekräftade detta och uppgav 

att endast ett fåtal kvinnor uttryckte negativitet och ovilja till att amma. Slutsatsen av 

resultatet visar att barnmorskorna uppfattade att en majoritet av förstföderskorna under 

graviditeten hade en positiv inställning och ville amma för att på så sätt ge barnet en bra start 

i livet. 



29 

7.2.2 Barnmorskor anser att amning är viktigt 

Alla deltagande barnmorskor var av den åsikten att amning var betydelsefullt och att det var 

ett viktigt uppdrag att förmedla kunskap till förstföderskorna. Barnmorskorna framhöll att 

det var viktigt att informationen som förmedlades var av en neutral karaktär och inte 

påtvingande på något vis. Barnmorskorna beskrev att det alltid var moderns val att besluta 

om amning och inte barnmorskans plats att döma eller försöka övertala. Barnmorskorna 

beskrev att informationen skulle vara pedagogisk och saklig så att kvinnorna fick möjligheten 

att fatta kloka och väl övervägda beslut. Kervin m.fl. (2010) menade att attityden hos 

vårdgivaren som förmedlade amningsinformationen spelade roll för den blivande moderns 

uppfattning om amning vilket också påverkade amningsutfallet. Examensarbetets resultat 

visade att barnmorskorna över lag hade en positiv attityd till amning. Majoriteten deltagande 

barnmorskor beskrev att amningsfrågor hade stor betydelse i professionen och att 

amningsfrågor även innebar även ett genuint intresse medan ett par barnmorskor inte såg 

amning som en hjärtefråga och således inte fokuserade på amningsförberedelsen i 

yrkesutövningen. Oavsett om amningsfrågor var ett stort intresse eller inte för 

barnmorskorna så ville alla intervjuade barnmorskor ge rätt kunskap till kvinnorna som 

därefter hade möjligheten att fatta ett självständigt och välinformerat beslut om amning. 

Viktigt för alla barnmorskor var att förmedla en känsla av egenmakt till kvinnorna, att det var 

kvinnan själv som skulle besluta om denne ville amma eller ej. Barnmorskorna menade att 

det var viktigt att stötta och stärka kvinnorna till förståelse av att möjligheten, makten och 

kunskapen fanns inombords. Barnmorskorna ville således hjälpa kvinnorna att tro på den 

egna förmågan att amma och att förstföderskorna skulle känna styrka i beslutet. Siwe och 

Wijma (2017) förklarade att barnmorskan i mötet med kvinnan skapade ett samarbete som 

kunde förklaras som en process där kvinnan tog makten över egna beslut. Om kvinnan fick 

den information som behövdes från barnmorskan om graviditeten, amning och allt som 

hörde moderskapet till hade kvinnan alla förutsättningar att känna empowerment i livet.  

Barnmorskorna förklarade viljan av att ge förståelse till blivande mödrar om att amning var 

betydelsefullt och innebar många fler aspekter för både mor och barn än bara att ge mat. Alla 

intervjuade barnmorskor arbetade utifrån amningsstrategin även om en del inte kunde 

återge den fullt ut vid intervjutillfället. Kylberg m.fl. (2014) beskrev att amning innebar så 

mycket mer än mat. Att amma innebar även att ge barnet närhet och trygghet. Att ha barnet 

nära hud-mot-hud främjade anknytningsprocessen mellan mor och barn och var också ett 

steg mot amning. I resultatet framkom det att barnmorskorna önskade att så många kvinnor 

som möjligt kände trygghet i att amma och förståelse av att amning inte bara handlade om 

mat utan även innefattade värme, kärlek, ömhet, trygghet, tröst och närhet. Barnmorskorna 

beskrev hur dessa talade med kvinnorna om vikten med att hålla barnen nära så mycket som 

möjligt och gärna hud-mot-hud. Barnmorskorna uttryckte att om kvinnan ändå valt bort 

amning så var det allra viktigaste ändå att kvinnan anknöt till barnet. Barnmorskorna bistod 

med information om anknytningsprocessen och hur kvinnorna skulle hantera situationen då 

amning inte var aktuellt. Slutsatsen av resultatet visar att barnmorskorna ansåg att amning 

var betydelsefullt och viktigt ur flera aspekter för hela familjen. Barnmorskorna uttryckte att 

amning var en stor del av arbetet som med glädje förmedlades till kvinnorna på ett positivt 

sätt. barnmorskorna ville stärka kvinnan till att tro på den egna förmågan att amma genom 

att stärka kvinnan.  
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7.2.3 Barnmorskans strategier och utmaningar 

Barnmorskornas kunskapsinhämtning varierade på olika barnmorskemottagningar. Oavsett 

om barnmorskorna arbetade ensam på en barnmorskemottagning eller tillsammans med 

kollegor så var ändå avsikten att följa en röd tråd genom kunskapsinhämtningen. På så sätt 

kunde de därefter erbjuda de blivande föräldrarna likvärdig information som följde gällande 

den regionens riktlinjer. På internetsidan 1177 kunde barnmorskorna se över vilken 

information som var aktuell i den egna regionen. Inhämtning av information skedde via 

sambandsmötet som hölls en gång i månaden eller via olika tidskrifter som behandlade 

amning som ämne. En del barnmorskor hade ett närmare kollegialt stöd då flertalet 

barnmorskor arbetade tillsammans. Barnmorskor med kollegor i nära samarbete hade 

förutsättningar för reflektion och diskussion vid tillfällen det var aktuellt. Alla barnmorskor 

oavsett arbetssätt påtalade att utbildning och föreläsningar om amning inte skedde på någon 

regelbunden basis och att det ibland kunde gå år mellan tillfällena.  

Barnmorskorna beskrev att alla förstföderskor med partner erbjöds att träffas i 

föräldragrupper där blivande föräldrar fick information om bland annat amning. Det 

framkom att amningsinformationen som gavs i föräldragrupp var ganska omfattande där ett 

tillfälle helt och hållet gick till att prata amning. Barnmorskorna ansåg att 

amningsinformation till blivande föräldrar i grupp var ett bra sätt att förmedla kunskap på då 

föräldrarna hade möjligheten att diskutera med varandra och lyfta det som kändes viktigt. 

Detta framkom också av Kylberg m.fl. (2014) som beskrev att diskussioner om attityder och 

erfarenheter av amning i grupp var ett fördelaktigt informationsverktyg. Barnmorskorna 

berättade att pedagogiska material som till exempel dockor och tygbröst användes i 

gruppträffarna då det gav blivande föräldrar en visuell upplevelse av hur amning fungerade i 

praktiken. Barnmorskorna hanterade amningsfrågor med blivande föräldrar i grupp men 

även enskilt vid flertalet tillfällen beroende på hur behovet uttrycktes av de blivande 

föräldrarna.  Meedya m.fl.  (2014) hade genom forskningen kommit fram till att kvinnor som 

deltog i föräldragruppsutbildning där amning gavs stort utrymme och där kvinnorna bland 

annat fick visualisera amning gav ett bättre amningsutfall.   

Barnmorskorna hade olika åsikter om vid vilken tidpunkt amningsinformation skulle 

levereras till förstföderskorna beroende på region. Alla barnmorskor ansågs vara öppna för 

att tala om amningsfrågor med blivande mödrar om det kom på tal under besöken på 

barnmorskemottagningen oavsett graviditetsvecka, dock kunde ett mönster ses i resultatet 

att amningsinformation gavs tidigare i graviditeten i en region. I den region där 

barnmorskorna hade ett tidigt fokus på amningsförberedelse gavs informationen någon gång 

mellan vecka 20–28 eller tidigare. En barnmorska ansåg att amningsfrågor var viktigt att ta 

upp redan vid första hälsokontrollen på barnmorskemottagningen, det ansågs att kvinnorna 

var som mest mottagliga för informationen tidigt i graviditeten. Kvinnans fokus tenderade 

ofta att skifta till den kommande förlossningen ju längre graviditeten fortskred. Barnmorskan 

ställde frågor till kvinnan angående tänkte kring amning samt gav ut skriften ”Lättare att 

amma” vid det första besöket på mottagningen. Barnmorskorna i den andra regionen ansåg 

att amningsförberedelse kunde vänta fram tills mellan graviditetsvecka 28–32 om kvinnan 

inte tagit upp det till diskussion vid ett tidigare tillfälle. Enligt Kylberg m.fl. (2014) bestämde 

många kvinnor redan tidigt i graviditeten om kvinnorna ville amma eller inte.  Den 
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uppfattningen delades av en del barnmorskor som intervjuades till detta examensarbete.  Om 

barnmorskorna gav kvinnan värdefull information om amning tidigt i graviditeten så ökade 

möjligtvis chansen att få kvinna intresserad och motiverad att amma. Barnmorskorna i 

regionen där amningsförberedelse hade ett senare fokus var av åsikten att kvinnorna inte var 

mottagliga för information tidigt i graviditeten. Resultatet skildes således åt mellan 

regionerna. Syftet med examensarbetet var från början inte att göra en jämförelse mellan två 

regioner, dock framkom detta tydligt i resultatet varvid examensarbetets författare inte 

kunde frångå att beskriva denna skillnad. 

En realistisk bild av hur den första tiden skulle kunna vara förmedlades av barnmorskorna 

till blivande föräldrar. Barnmorskorna informerade om eventuella svårigheter som kunde 

uppstå under en amningsperiod. Bland annat att amning kunde upplevas som smärtsamt 

under den första tiden när barnet var nyfött. Det faktum att amning var tids- och 

tålamodskrävande och att det krävdes lugn och ro runt den nyblivna familjen för att 

amningen skulle komma igång diskuterades också med föräldrarna. Detta beskrevs av 

Kylberg m.fl. (2014) som förklarade hur viktigt det kunde vara om en realistisk bild skapades 

av amningsproblem som möjligen kunde uppkomma och att det kunde fungera som en 

förberedelse för blivandeföräldrar att tackla eventuella problem som kunde uppstå. Alla 

barnmorskor ansåg dock att det var en utmaning i att nå fram med informationen. 

Barnmorskorna uppfattade kvinnorna vara ofokuserade på amningsfrågor. I 

examensarbetets resultat framkom att barnmorskorna i regionerna således hade olika 

angreppssätt att förmedla amningsinformationen till de blivande mödrarna.     

Barnmorskorna i båda regionerna erbjöd efterkontroll 6–10 veckor efter barnets födelse där 

kvinnan tillfrågads om amning. Det journalfördes då om barnet helammades eller 

delammades eller om barnet flaskmatades. I den ena regionen fördes amningsutfallet in i 

både moderns journal och i det nationella graviditetsregistret (Graviditetsregistret, 2016). 

Detta nämndes inte i den andra regionen trots följdfrågor i intervjuerna om amningsutfallet 

registreras någon annan stans än i moderns journal. Flertalet barnmorskor uttryckte att 

bristen på tid var en faktor som påverkade arbetet gällande amning i negativ bemärkelse. 

Denna problematik belystes även av Griffin m.fl (2012) där barnmorskor uppgav tidsbrist 

som en orsak till att inte kunna stödja kvinnor fullt ut som ville amma för första gången. 

Barnmorskorna som intervjuades i examensarbetet önskade mer tid till längre patientmöten 

och en del barnmorskor uttryckte en önskan om att göra hembesök hos den nya familjen 

efter barnet blivit fött. Vid en barnmorskemottagning var hembesök något som ingick i 

barnmorskornas arbetsuppgifter. Barnmorskorna som hade tiden och möjligheten att besöka 

den nya familjen uttryckte att det var givande att få sitta ner och diskutera med familjen i 

lugn och ro om hur föräldrarna hade upplevt barnets födelse samt upplevelsen av att amma. 
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7.3 Etikdiskussion  

Författarna efterföljde fyra huvudkraven (informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet) som enligt Vetenskapsrådet (2002) skall ingå 

vid en empirisk intervjumetod och för att skydda individens deltagande. Innan författarna 

påbörjade datainsamlingen infanns en oro kring vad barnmorskorna ansåg gällande 

inspelning av intervjun på privata mobiltelefoner. Detta hanterades genom att 

barnmorskorna informerades om att endast författarna samt handledaren hade tillgång till 

materialet samt att informanterna kommer avidentifieras för att skyddas. Barnmorskorna 

fick även muntlig information om att inspelningen raderas från mobiltelefonerna när 

transkribering utförts, samt att intervjuerna endast nyttjas till examensarbetet oåtkomligt för 

obehöriga. Samtliga barnmorskor godkände intervjuinspelning.  

Likväl enhetscheferna som barnmorskorna erhöll ett skriftligt informationsbrev att läsa i 

förväg. I barnmorskornas informationsbrev infanns även ett samtycke. Detta skrevs under av 

barnmorskorna efter avslutad intervju som ett godkännande till deltagande. Samtliga 

barnmorskor som intervjuades skrev under samtycket. Barnmorskorna erhöll 

kontaktuppgifter till författarna ifall vidare information kring examensarbetet behövde 

förtydligas, ingen deltagare kontaktade författarna. Barnmorskorna informerades om att 

deltagandet var frivilligt och vid avbrytande hade inga följdfrågor ställts. Författarna började 

varje enskild intervju med att berätta om examensarbetets syfte. Deltagandet fullföljdes av 

samtliga informanter. Materialet nyttjades enbart till examensarbetet och bearbetades under 

analysprocessen samt framställdes i resultatet. Vid slutfört examensarbete förstördes 

materialet, vilket bidrog till att informanternas utsagor förblev oåtkomligt för obehöriga.  Det 

rådde inga oklarheter vad gäller huvudkraven under utförandet av examensarbetet. Att dessa 

fyra huvudkrav nyttjades ansågs vara en styrka i det etiska förhållningssättet och författarna 

upplevde att inget kunde utförts annorlunda.  

7.4 Slutsats  

Barnmorskorna ansåg att amningsförberedelse för förstföderskor var en viktig del av arbetet 

på barnmorskemottagningen, samt att kunskap om amning förmedlades utifrån rådande 

evidens och stödja till ett välinformerat val. Ett hinder var att nå ut till gravida kvinnor som 

fokuserade på förlossningen, en möjlighet till amningsförberedelse var föräldraförberedelse i 

grupp samt individuella samtal. Amningsförberedelsen varierade mellan regionerna. Den ena 

regionen hade tidigt fokus på amningen medan den andra introducerade amningen senare 

under graviditeten. Flertalet barnmorskor ansåg att utbildning inom amning var 

oregelbundet och majoriteten önskade mer tid till att ge förstföderskor en god 

amningsförberedelse. 
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7.5 Kliniska implikationer  

Examensarbetets resultat kan nyttjas i klinisk praxis för barnmorskor på 

barnmorskemottagning. Resultatet bekräftade att amningsutbildning inte var regelbundet, 

därav kan barnmorskor påvisa detta för arbetsgivaren eftersom utbildning är en viktig del i 

kompetensutvecklingen för att arbeta evidensbaserat. Tidsbrist var något som majoriteten 

bekräftade. Barnmorskor uppgav att mer tid önskades att kunna lägga på 

amningsförberedelse så att fler förstföderskor som vill amma skall lyckas med amningen.  Att 

organisationen ser över arbetsrutiner och eventuellt utöka barnmorskebesöken för 

förstföderskor och därefter möjliggöra ett mer individanpassat stöd av amningsförberedelse 

från barnmorskor.  

7.6 Förslag till framtida forskning  

Det fanns ett utbud av tidigare forskning vad gäller mödrars syn på amningsförberedelse och 

deras upplevelser, men det råder bristfällighet vad gäller barnmorskans erfarenheter 

relaterat till ämnet. Därav anses detta vara ett område som framtida forskning bör belysa 

vidare. Eftersom tidsbristen till amningsförberedelse av förstföderskor var utmärkande är 

detta ett intressant område att forska kring. Huruvida barnmorskor inte erhållit den 

möjligheten samt på vilket sätt det amningsförberedande arbetet skulle utvecklas om tid för 

detta fanns. Eftersom resultatet i examensarbetet påvisar att barnmorskor initierar amning 

olika, en del berättar om amning tidigt i graviditeten medan andra gjorde det i slutet av 

graviditeten, skulle det vara intressant att utföra en studie med en grupp av förstföderskor 

som fått tidig information och en annan grupp som fått sen information. Därefter förstå 

upplevelser kring vilken information som tilltogs optimalast. Resultatet bekräftar även att 

förstföderskorna inte återkopplar erfarenheter av amningsförberedelsen till barnmorskorna. 

Därav skulle det vara av vikt att ta reda på mödrars upplevelser av det förberedande 

amningsstödet som gavs av barnmorskan på barnmorskemottagningen, relaterat till första 

dagarna efter förlossningen samt amningsdurationen.  

 

 

 

 

 



34 

REFERENSLISTA  

 

Almqvist-Tangen, G., Bergman, S., Dahlgren, J., Roswall, J. & Alm, B. (2012). Factors                                 
     assosiated with discontinuation of breastfeeding before 1 month of age. Acta Paediatricia,    
     101 (1), 55–60.  
 
Bardanzellu, F., Fanos, V., & Reali, A. (2017). “Omics” in Human Colostrum and Mature               
     Milk: Looking to Old Data with New Eyes. Nutrients, 9(8), 843.    
     http://www.mdpi.com/2072-6643/9/8/843/htm 
 
Blyth, R., Creedy, D.K., Dennis, C-L., Moyle, W., Pratt, J. & De Vires, S.M. (2002). Effect of     
     Maternal Confidence on Breastfeeding Dration: An Application of Breastfeeding Self-  
     Efficacy Theory. Blackwell Publishing, Inc., BIRTH 29:4. 
 
Binns, C., Lee, M., & Low, W. (2016). The Long-Term Public Health Benefits of       
     Breastfeeding. Asia-Pacific Journal of Public Health /, 28(1), 7–14. 
 
Codex. (2016). Informerat samtycke. Hämtad 10 april, 2017, från                    
     http://www.codex.vr.se/manniska2.shtml 
 
Cox, K., Giglia, R., & Binns, C. (2015). The influence of infant feeding attitudes on       
     breastfeeding duration: Evidence from a cohort study in rural Western   
     Australia. International Breastfeeding Journal., 10(1), 1–9. 
 
Danielson, E. (2017). Kvalitativ innehållsanalys. I M. Henricson (Red.), Vetenskaplig teori   
     och metod – från idé till examination inom omvårdnad. (s. 285-299). Lund:  
     Studentlitteratur. 
 
Danielson, E. (2017). Kvalitativ forskningsintervju. I M. Henricson (Red.), Vetenskaplig teori   
     och metod – från idé till examination inom omvårdnad. (s. 143-154). Lund:  
     Studentlitteratur. 
 
Darwent, K.L. & Kempenaar, L.E. (2014). A comparison of breastfeeding women’s, peer    
     supporters’ and student midwives’ breastfeeding knowledge and attitudes. Nurse   
     Education in Practice, 14 (2014) 319–325.  
 
DiGirolamo, A., Thompson, N., Martorell, R., Fein, S. & Grummer-Strawn, L. (2005).    
     Intention or Experience? Predictors of Continued Breastfeeding.  
     Health Education & Behavior, 32 (2), 208–226.  
 
Ekström, A., Guttke, K., Lenz, M. & Hertfelt Wahn, E. (2011). Long term effects of     
     professional breastfeeding support – An intervention. International Journal of Nuring     
     and Midwifery, 3 (8), 109–117. 
 
Ekström, A., Widström, A-M., & Nissen, E. (2005). Process-oriented training in      
     breastfeeding alters attitudes to breastfeeding in health professionals. Scandinavian    
     Journal of Public Health, 33, 424–431.  
 
Elo, S., & Kyngäs, H. (2008). The qualitative content analysis process. Journal of Advanced    
     Nursing, 62(1) 107-115.  
 
 
 

http://www.mdpi.com/2072-6643/9/8/843/htm
http://www.codex.vr.se/manniska2.shtml


35 

Griffin, R., Richardson, M., & Morris-Thompson, T. (2012). An evaluation of the impact of                    
     maternity support workers. British Journal of Midwifery,20, 884–889. 
 
Graviditetsregistret (2017). Mödrahälsovård, fosterdiagnostik, förlossning. Hämtad den 23  
     oktober, 2017 från https://www.medscinet.com/gr/default.aspx 
 
Hall, H., McLelland, G., Gilmour, C. & Cant, R. (2014). ’It’s those first few weeks’: Women’s       
     views about breastfeeding support in an Australian outer metropolitan region. Women    
     and Birth, 27 (2014) 259–265. 
 
Hanson, A. (2004). Hälsopromotion I abetslivet. Lund: Studentlitteratur. 
 
Hauck, Y.L, Blixt, I., Hildingsson, I., Gallangher, L., Rubertsson, C., Thomson, B. & Lewis, L.    
     (2016). Australian, Irish and Swedish women´s perceptions of what assisted them to    
     breastfeed for six months: exploratory design using critical incident technique. BMC    
     Public Health, (2016) 16:1067. 
 
Henricson, M., & Billhult, A. (2017) Kvalitativ metod. I M. Henricson (Red.), Vetenskaplig    
     teori och metod – från idé till examination inom omvårdnad. (s. 111–119). Lund:  
     Studentlitteratur.  
 
Henricson, M. (2017) Diskussion. I M. Henricson (Red.), Vetenskaplig    
     teori och metod – från idé till examination inom omvårdnad. (s. 411–419). Lund:  
     Studentlitteratur.  
 
Jacobsen, D. J. (2007). Förståelse, beskrivning och förklaring: Introduktion till 
      samhällsvetenskaplig metod för hälsovård och socialt arbete. Lund: Studentlitteratur. 
 
Kervin, B.E., Kemp, L. & Jackson Pulver, L. (2010). Types and timing of breastfeeding   
     support and its impact on mothers’ behaviours. Journal of Paediatrics and Child Health,      
     46 (2010) 85–91.  
 
Kronborg, H., Harder, I. & O.C Hall, E. (2015). First time mothers’ experiences of    
     breastfeeding their newbord. Sexual & Reproductive Healthcare, 6 (2015) 82–87. 
 
Kylberg, E., Westlund, A.M. & Zwedberg, S. (2014). Amning idag. Stockholm: Gothia     
     Fortbildning.  
 
Laanterä, S., Pölkki, T., Ekström, A. & Pietilä, A-M. (2010). Breastfeeding attitudes of Finnish  
     parents during pregnancy. BMC Pregnancy & Childbirth, 10:79.  
 
Lundgren, I. & Berg, M. (2017). Den professionella barnmorskan: Professionellt     
     förhållningssätt. I H. Lindgren., K. Christensson & A-K. Dykes (Red.), Reproduktiv hälsa:  
     barnmorskans kompetensområde. (ss. 19–24). Lund: Studentlitteratur. 
 
Meedya, S., Fahy, K., Yoxall, J., & Paratt, J. (2013). Increasing breastfeeding rates to six  
      months among nulliparous women: Aquasi-experimenal study. Midwfery, 30, 137-144. 
 
Mårtensson, J., & Fridlund, B. (2017). Vetenskaplig kvalitet I examensarbete. I M. Henricson  
     (Red.), Vetenskaplig teori och metod – från idé till examination inom omvårdnad. (s.  
     285-299). Lund: Studentlitteratur. 
 
O’Brien, M., Buikstra, E., Fallon, T., & Hegney, D. (2009). Strategies for success: A toolbox of    
     coping strategies used by breastfeeding women. Journal of Clinical Nursing., 18(11), 1574-   
     1582. 
 



36 

Pellmer, K., Wramner, B., Wramner, H. (2015). Grundläggande folkhälsovetenskap. 
      Stockholm: Liber. 
 
Pol-Pons, A., Aubanell-Serra, M., Vidal, M., Ojeda-Ciurana, I., Martí-Lluch, R. & Ponjoan, A.   
     (2016). Breast feeding basic competencein primary care: Development and validation of  
     the CAPA questionnaire. Midwifery, 42 (2016) 87–92.  
 
Powell, R., Davis, M. & Kojo Anderson, A. (2014). A qualitative look into mother’s   
     breastfeeding experiences. Journal of Neonatal Nursing, (2014) 20, 259–265.  
 
Rikshandboken (2015). Rekommendationer. Allmänt om amning. Hämtad 21 september,    
     2017, från http://www.rikshandboken-bhv.se/Texter/Allmant-om-amning-  
     ny/Rekommendationer/ 
 
Sandall, J., Devane, D., Soltani, H., Hatem, M., & Gates, S. (2010). Improving Quality and           
     Safety in Maternity Care: The Contribution of Midwife-Led Care. Journal of Midwifery &     
     Women’s Health,55, 255–261. 
 
Siwe, K. & Wijma, B. (2017). Gynekologisk undersökning. I H. Lindgren., K. Christensson &  
     A-K. Dykes (Red.), Reproduktiv hälsa: barnmorskans kompetensområde. (ss. 81–94).  
     Lund: studentlitteratur. 
 
Socialstyrelsen. (2006). Kompetensbeskrivning för legitimerade barnmorskor.  
     Stockholm: Socialstyrelsen. Hämtad 18 oktober, 2017, från     
     http://www.barnmorskeforbundet.se/aktuellt/forbundet/ny-kompetensbeskrivning-for-   
     legitimerad-barnmorska/ 
 
Socialstyrelsen (2014). Tio steg som främjar amning. Hämtad den 11 september, 2017, från    
     http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19565/2014-10-27.pdf 
 
Tanner-Smith, E., Steinka-Fry, K., & Lipsey, M. (2013). Effects of Centeringpregnancy  
      Group Prenatal Care on Breastfeeding Outcomes. Journal of Midwifery & Women´s 
      Health, 58, 389-395. 
 
Vetenskapsrådet. (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk –     
     samhällsvetenskaplig forskning. Hämtad: 20 oktober, 2017, från   
     http://www.gu.se/digitalAssets/1268/1268494_forskningsetiska_principer_2002.pdf 
 
WHO. (1990). Innocenti declaration. On the Protection, Promotion and Support of    

Breastfeeding 1990. Florens. Hämtad 7 september 2017 från       
http://www.who.int/about/agenda/health_development/events/innocenti_declaration_1
990.pdf?ua=1&ua=1 

 
 
 

http://www.rikshandboken-bhv.se/Texter/Allmant-om-amning-%20%20%20%20%20%20ny/Rekommendationer/
http://www.rikshandboken-bhv.se/Texter/Allmant-om-amning-%20%20%20%20%20%20ny/Rekommendationer/
http://www.barnmorskeforbundet.se/aktuellt/forbundet/ny-kompetensbeskrivning-for-%20%20%20%20%20%20%20legitimerad-barnmorska/
http://www.barnmorskeforbundet.se/aktuellt/forbundet/ny-kompetensbeskrivning-for-%20%20%20%20%20%20%20legitimerad-barnmorska/
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19565/2014-10-27.pdf
http://www.gu.se/digitalAssets/1268/1268494_forskningsetiska_principer_2002.pdf
http://www.who.int/about/agenda/health_development/events/innocenti_declaration_1990.pdf?ua=1&ua=1
http://www.who.int/about/agenda/health_development/events/innocenti_declaration_1990.pdf?ua=1&ua=1


 

 

 

BILAGA A – INFORMATIONSBREV TILL ENHETSCHEF  

 

 

INFORMATIONSBREV TILL ENHETSCHEF  

Hej! 

Vi är två barnmorskestudenter som läser termin två på barnmorskeprogrammet vid Mälardalens högskola i 

Västerås. I utbildningen ingår att skriva ett magisterarbete.  Vår magisteruppsats syftar till att undersöka hur 

yrkesverksamma barnmorskor på barnmorskemottagning förbereder förstföderskor inför amning.  

Vår önskan är att få intervjua arbetande Barnmorska/Barnmorskor på er vårdcentral vid barnmorskemottagning. 

Intervjuerna beräknas ta cirka 20 - 30 minuter. Deltagandet i studien är frivilligt och deltagande 

Barnmorska/Barnmorskor har rätt att avsluta sitt deltagande i studien när som helst under forskningsperioden, 

utan att följdfrågor ställs kring detta. Vi behöver ett skriftligt samtycke av Er för att genomföra intervjuerna under 

Barnmorskans/Barnmorskornas arbetstid.  För att ge oss Ert samtycke, ber vi Er besvara detta mejl samt bifoga 

kontaktuppgifter till arbetande Barnmorska/Barnmorskor.  

Vi önskar få Ert samtycke snarast för att kunna påbörja intervjuerna.  Vid frågor kontakta oss gärna på 

nedanstående kontaktuppgifter.    

Tack på förhand!   

Elin och Maria  

 

Kontaktuppgifter:   

Elin Åberg.  

Mejladress: eag17001@student.mdh.se   

Telefonnummer: XXX XXX XXX  

Maria Augustsson.  

Mejladress: man17004@student.mdh.se   

Telefonnummer: XXX XXX XXX 

 

Handledare för examensarbetet:     

Marianne Velandia. 

Leg. Barnmorska och universitetslektor vid Barnmorskeprogrammet.  

Akademin för hälsa, vård och välfärd.  

Mälardalens Högskola Tel nr: XXX XXX XXX 

Mejladress: marianne.velandia@mdh.se 
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INFORMATIONSBREV TILL BARNMORSKA  

Hej!  

Vi är två barnmorskestudenter som läser termin två på barnmorskeprogrammet vid Mälardalens 

högskola i Västerås. I utbildningen ingår att skriva ett magisterarbete.  Vår magisteruppsats syftar till 

att undersöka hur yrkesverksamma barnmorskor på barnmorskemottagning förbereder förstföderskor 

inför amning. Er enhetschef har givit samtycke till att utföra intervju i klinisk praxis, och att detta sker 

under Er arbetstid. Intervjun beräknas ta cirka 20 - 30 minuter.  

Deltagandet i studien är frivilligt och Ni har rätt att när som helst under forskningsperioden att avsluta 

deltagandet i studien, utan följdfrågor från oss. Intervjun kommer att spelas in via inspelningsfunktion 

på mobiltelefon. Materialet behandlas konfidentiellt vilket innefattar att materialet kommer 

avidentifieras samt att endast författarna och handledaren till examensarbetet har tillgång till detta. 

Materialet kommer förstöras efter examensarbetet avslutats. Om så önskas erhåller Ni ett exemplar av 

examensarbetet när detta färdigställts.  

Om Ni godkänner Ert deltagande i studien behöver vi ett skriftligt samtycke på denna blankett som 

samlas in vid intervjutillfället.  

 

_________________________     _______________________                             

Underskrift      Ort och datum  

                               

_________________________ 

Namnförtydligande  

 

Vid frågor kontakta oss gärna. Tack på förhand!  Elin och Maria 

Kontaktuppgifter:                                                                                              

Elin Åberg.  

Mejladress: eag17001@student.mdh.se   

Telefonnummer: XXX XXX XXX 

Maria Augustsson.  

Mejladress: man17004@student.mdh.se   

Telefonnummer: XXX XXX XXX 

Handledare för examensarbetet:     

Marianne Velandia. 

Leg. Barnmorska och universitetslektor vid  

Barnmorskeprogrammet.  

Akademin för hälsa, vård och välfärd.  

Mälardalens Högskola Tel nr: XXX XXX XXX 

Mejladress: marianne.velandia@mdh.se



 

 

   

BILAGA C – INTERVJUGUIDE   

Intervjufrågor  

Basfrågor:  

• Hur länge har du arbetat som barnmorska? 

• Vad tycker du är roligast med barnmorskearbetet? 

• Vad är mest utmanande med barnmorskeyrket?  

• En del barnmorskor tycker amning är viktigt och andra upplever det mindre 

viktigt, hur tänker du om betydelsen av amning? 

• Kan du berätta om mödrahälsovårdens roll eller mål när det gäller att 

förbereda blivande förstföderskor i amning. 

• Hur lång erfarenhet har du av amningsförberedelse här på 

barnmorskemottagningen? 

 

Förberedelse  

1. Vad brukar förstföderskor som du möter på den här barnmorskemottagningen 
ha för inställning till amning? 
 

2. Kan du berätta om hur du förbereder förstföderskor om amning? 

 

3. Hur bemöter du förstföderskor med negativ attityd till amning? 
 

4. Vilka hinder finns för att nå ut till förstföderskorna?  
 

5. Hur ser du på din roll som barnmorska i att stödja och stärka förstföderskor i 
amningsförberedelse?  
 

6. Vilka utmaningar kring amning brukar du ta upp? 

 

7. Berätta hur det går att individanpassa amningsförberedelsen?  

 

 

 

 



 

 

   

 

Metodik 

8. Kan du berätta vad du använder för olika metoder inom amningsförberedelse 
ex. utbildningsmaterial? 

 

9. Kan du berätta vad som är viktigast att förmedla utifrån amningsstrategin till 
någon som aldrig ammat?  
 

10. Hur håller du dig uppdaterad om det senaste kring amning? 
 

 

11. Hur ofta får ni utbildning i amning? 

 

Avslutning 

 

12. Hur följer du upp amningsutfallet på återbesöket efter förlossningen?  
 

13. Utvärderas amningsförberedelsen genom återkoppling från förstföderskorna?  
 

- På vilket sätt?  
 

14. Hur skulle du vilja arbeta med amningsförberedelse så fler kvinnor som vill 

amma kan lyckas med sin amning? 

 

- Är det något med du vill tillägga?  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   

BILAGA D - ARTIKELMATRIS  

 

Författare  

Titel  

Tidskrift, 

Utgivningsdata 

Ursprungsland   

Syfte Metod/Urval Resultat/Slutsatser 

Almqvist-

Tangen, G., 

Bergman, S., 

Dahlgren, J., 

Roswall, J. & 

Alm, B.  

Factors 

assosiated with 

discontinuation 

of 

breastfeeding 

before 1 month 

of age.  

 

Acta Paediatricia 

2012  

Sverige  

Klargöra faktorer 

associerade med 

avslutad amning 

under de första 4 

veckorna.  

En longitudinell 

kohortstudie.  

Under år 2007–2008 

insamlades data från 

föräldrar via 

frågeformulär vid första 

besöket till BVC.  

Amningsproblem 

uppkom hos 27 % av 

mödrarna. 

Amningsproblem hade 

samband med dålig 

sugtekning, minskat 

stöd från BB samt 

sämre viktuppgång 

hos barnet.  

Amningsproblem kan 

förebyggas med stöd 

från professionella 

som har moderns 

perspektiv i åtanke.  

Bardanzellu, F., 

Fanos, V., & 

Reali, A. 

 

”Omics” in 

human 

colostrum and 

mature milk: 

Looking to old 

data with new 

eyes. 

 

 

 

 

Nutrients Open 

Access Human 

Nutrition 

journal.  

2017 

Italien 

 

 

 

 

 

 

 

Undersöka den 

unika Samman-

sättningen i moders-

mjölk och hur den 

påverkar barnet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Litteratur-granskning 

där den senaste 

forskningen inom 

området har 

analyserats och 

sammanställts. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bröstmjölk är den 

absolut bästa 

näringskällan för 

spädbarn från födseln 

upp till minst 6 

månaders ålder.  

Kolostrum har en 

speciellt viktig roll för 

det nyfödda barnet 

och skyddar mot 

allergier samt andra 

sjukdomar längre fram 

i livet.  

 

 

 



 

 

   

Författare  

Titel  

              

Tidskrift, 

Utgivningsdata  

Ursprungsland 

Syfte Metod/Urval  Resultat/Slutsatser  

Blyth, R., 

Creedy, D.K., 

Dennis, C-L., 

Moyle, W., 

Pratt, J. & De 

Vires, S.M. 

Effect of 

Maternal 

Confidence on 

Breastfeeding 

Dration: An 

Application of 

Breastfeeding 

Self-Efficacy 

Theory. 

Blackwell 

Publishing, Inc. 

BIRTH 

2002 

Australien  

Utvärdera effekten 

av mödrars själv-

förtroende relaterat 

till amnings-

duration via ”Self-

Efficacy Scale”. 

Enkät och 

intervjustudie via 

telefon.  

Kvinnor i tredje 

trimestern antogs till 

studien. Amningen 

utvärderades 1 vecka 

samt 4 veckor 

postpartum. 

Fastän 92 % av 

deltagarna ville amma, 

så slutade 40 % amma 

4 månader postpartum 

och endast 28.6 % 

helammade. Den 

vanligaste orsaken till 

amningsavslut var 

minskad mjölktillgång.  

En förbättrad strategi 

skulle höja kvaliteten 

på vården så att 

professionella kan 

förhöja en moders 

självförtroende vad 

gäller 

amningsförmågan. 

Binns, C., Lee, 

M., & Low, W. 

The longterm 

public health 

benefits of 

breastfeeding. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asia – pacific 

journal of public 

health 

2016 

Australien och 

Nya Zeeland. 

Uppdatera 

kunskapen om hur 

bröstmjölk påverkar 

barnet i det längre 

perspektivet vid 

exklusiv amning i 

upp till minst 6 

månaders ålder. 

 

En Litteratur – 

granskning av den 

senaste forskningen 

inom amning, 

utveckling och 

hälsoeffekter i både 

långt och kort 

perspektiv. 

Amning har många 

goda hälsoeffekter för 

både mödrar och barn. 

Barn som ammas i 

minst 6 månader 

skyddas från 

infektioner och 

allergier. Både mödrar 

och barn löper mindre 

risk att drabbas av 

övervikt. Barn som 

ammas har en bättre 

kognitiv utveckling. 

 



 

 

   

Författare  

Titel 

Tidskrift, 

Utgivningsdata 

Ursprungsland 

Syfte Metod/Urval  Resultat/Slutsatser 

Cox, K., Giglia, 

R., & Binns, C. 

The influence 

of infant 

feeding 

attitudes on   

breast-feeding 

duration: 

Evidence from 

A cohort study 

in rural 

Western 

Australia 

International 

breastfeeding 

journal 

2015 

Australien 

Att fastställa 

attityder till amning 

och hur dessa 

påverkar amningens 

duration. 

Kohortstudie.  

Studien pågick mellan 

april 2010 till 

november 2012. 489 

mödrar och deras 

spädbarn deltog.  

  

 

Positiv attityd till 

amning är viktigare 

För amnings - 

durationen än social 

bakgrund, ålder och 

utbildning. Stödet från 

familj och sjukvård är 

viktigt. 

Om kvinnan hittar rätt 

stöd från sin 

omgivning och 

strategier för att 

amningen ska lyckas 

blir utfallet oftare en 

lyckad 

amningsupplevelse 

vilket också leder till 

att modern håller ut 

amningen under en 

längre period. 

Darwent, K.L. 

& Kempenaar, 

L.E. 

A comparison 

of 

breastfeeding 

women’s, peer 

supporters’ and 

student 

midwives’ 

breastfeeding 

knowledge and 

attitudes. 

Nurse Education 

in Practice 

2014  

Storbritannien  

Undersöka om låg 

kunskap och negativ 

attityd till amning 

hos personal, som 

ska stödja den 

ammande kvinnan, 

är en orsak till att 

kvinnor inte ammar 

så länge de vill.   

Tvärsnittsstudie 

Jämför amnings-

attityder och kunskap 

mellan sista läsårets 

barnmorske-studenter 

(19 st), supporter från 

amningsnätverk med 

egna erfarenheter (36 

st) och ammande 

kvinnor som gått på 

barnmorske-

mottagning (23 st).  

Barnmorske-

studenters kunskap 

var högre än de 

ammande kvinnornas, 

men de hade samma 

attityd till amning. 

Medan supporter med 

egna erfarenheter från 

amningsnätverk hade 

en högre kunskapsnivå 

och attityd till amning 

än både barnmorske-

studenter och 

ammande kvinnor.  

Barnmorske-

utbildning bör fortgå 

som innefattar en 



 

 

   

ökning av 

amningsattityd hos de 

som bland annat haft 

personliga negativa 

erfarenheter av 

amning. 

Författare 

Titel 

Tidskrift, 

Utgivningsdata  

Ursprungsland  

Syfte Metod/Urval Resultat/Slutsatser 

DiGirolamo, A., 

Thompson, N., 

Martorell, R., 

Fein, S. & 

Grummer-

Strawn, L. 

Intention or 
Experience? 
Predictors of 
Continued 
Breastfeeding.  
 

Health Education 

& Behaviour 

2005  

USA  

Undersöka effekter 

av prenatal avsikt att 

amma och sedan 

erfarenhet av 

påbörjad amning 

och dess duration. 

Longitudinell 

enkätstudie.  

I studien ingick 1665 

kvinnor under deras 

graviditet och upp till 

12 månader 

postpartum.  

Kvinnor som avsiktligt 

under graviditeten inte 

tänkt påbörja amning 

eller strävar efter att 

avsluta tidigt var en 

stor riskfaktor för 

amningsfrekvensen.  

Den initiala 

upplevelsen av amning 

bör inkluderas i teorin 

för att upprätthålla en 

amningsattityd. 

Ekström, A., 

Guttke, K., 

Lenz, M. & 

Hertfelt Wahn, 

E. 

Long term 
effects of     
professional 

breastfeeding 

support – An 

intervention. 

International 

Journal of 

Nursing and 

Midwifery 

2011 

Sverige  

Värdera effekter av 

ett profess-ionellt 

stöd under gravid-

iteten i relation till 

stödet de sedan får 

på förloss-ningen 

och BB gällande 

amning.   

Longitudinell 

enkätstudie, med tre 

olika frågeformulär.   

I studien ingick 13 

kommunala 

barnmorske-

mottagningar och BVC i 

sydvästra Sverige, där 

barnmorskor och barn-

sjuksköterskor deltog i 

ett process-orienterat 

tränings-program.   

Mödrar indelade i 

interventionsgruppen 

och kontrollgrupp B 

ansågs få bättre stöd, 

amningsinformation 

och föräldra-

förberedelse från 

professionella 

gentemot 

kontrollgrupp A. Att få 

professionellt stöd 

under graviditeten 

påverkar mödrarnas 

värdering av stödet de 

får av professionella 

efter förlossningen. En 

god förberedelse har 

en positiv inverkan på 

amningsdurationen.  



 

 

   

Författare 

Titel 

Tidskrift, 

Utgivningsdata 

Ursprungsland 

Syfte Metod/Urval Resultat/Slutsatser 

Ekström, A., 

Widström, A-

M., & Nissen, 

E. 

Process-
oriented 
training in     
breastfeeding 
alters attitudes 
to 
breastfeeding 
in health 
professionals. 

Scandinavian 

Journal of Public 

Health  

2005  

Sverige  

Mäta antenatala 

barn-morskor och 

postnatala sjuks-

sköterskors attityder 

till amning före och 

efter utbild-ningen 

Randomiserad studie. 

Instrument med fyra 

skalor mätte 

attityderna. 

I studien ingick 13 

kommunala 

barnmorske-

mottagningar och BVC, 

21 stycken var 

barnmorskor och 34 

stycken postnatala-

juksköterskor. 

Ingen skillnad ett år 

efter utbildning vad 

gäller 

amningsvägledning, 

men däremot 

upplevde deltagarna 

detta som mer 

tillfredsställande än 

tidigare. 

Process-orienterad 

träningsprogram gav 

både antenatala 

barnmorskor och 

postnatala 

sjuksköterskor en 

ökad benägenhet i 

amning, rådgivare 

borde därav uppleva 

minskad kontrollering 

och kartläggning av 

mödrars 

amningsbeteende.  

Griffin, R., 

Richardson, 

M., & Morris-

Thompson, T. 

An evaluation 

of the impact of 

maternity 

support 

workers. 

 

British journal of 

midwifery 

2012 

Storbritannien 

Studien syftar till att 

utvärdera stödet 

maternity support 

workers har i vården  

med gravida och 

nyblivna mödrar. 

Mixad metod som 

pågick under 2 års tid 

mellan september 2009 

till januari 2011. 

Enkätformulär delades 

ut vid flertalet tillfällen. 

Intervjuer gjordes i 

fokusgrupper. 

 

Maternity support 

workers fick  

delegering av 

barnmorskor för att 

Avlasta deras jobb på 

förlossnings - 

avdelning och bb.  

Studien visar att ett 

nära stöd till 

föräldrarna av 

maternity support 

workers var värdefullt 

för deras känsla av 

trygghet. 

Amningsutfallet blev 



 

 

   

bättre. Vistelsen på bb 

avdelningen blev 

kortare. 

Barnmorskorna 

upplevde att det kunde 

ägna sig åt 

barnmorskeuppgifter. 

Författare  

Titel 

Tidskrift, 

Utgivningsdata 

Ursprungsland  

Syfte  Metod/Urval Resultat/Slutsatser  

Hall, H., 

McLelland, G., 

Gilmour, C. & 

Cant, R. 

’It’s those first 

few weeks’: 

Women’s      

views about 

breastfeeding 

support in an 

Australian 

outer 

metropolitan 

region. 

Women and 

Birth  

2014 

Australien  

Undersöka faktorer 

som påverkar en 

etablerad och 

fortsatt amning.  

Sekventiell mixad 

metod med 

frågeformulär och 

fokusgrupp.  

Det var 175 kvinnor 

som valde att delta och 

fött barn mellan 

februari år 2010 och 

2011.  

Nästintill alla kvinnor 

uppgav att de ansåg 

bröstmjölk vara den 

bästa näringskällan för 

sina barn samt att 

bröstmjölken var 

naturlig. Men även att 

bröstmjölk var 

miljövänligt och 

fördelaktigt för 

mödrarna. Det fanns 

ingen åsiktsskillnad 

mellan kvinnor som, 

under graviditeten, 

gått på kontroller hos 

privata- eller 

regiondrivna 

barnmorske-

mottagningar. 

För ett förbättrat 

amningsengagemang 

krävs vidare 

undersökning av 

föreskrifter i 

vårdinrättningar.  

 

 

 



 

 

   

Författare 
 
Titel 

Tidskrift, 

Utgivningsdata 

Ursprungsland 

Syfte Metod/Urval Resultat/Slutsatser 

Hauck, Y.L,. 
Blixt, I., 
Hildingsson, I., 
Gallangher, L., 
Rubertsson, C., 
Thomson, B. & 
Lewis, L.    
 
Australian, 
Irish and 
Swedish 
women´s 
perceptions of 
what assisted 
them to    
breastfeed for 
six months: 
exploratory 
design using 
critical incident 
technique. 
 

BMC Public 

Health  

2016  

Australien  

Utforska 

Australiensiska, 

Irländska och 

Svenska kvinnors 

upplevelser kring 

vad som fick dem att 

fortsätta amma 

under sex månader.  

En kvalitativ 

intervjustudie med en 

explorativ design.  

Kvinnor som nyligen 

ammat i minst sex 

månader fick delta i 

studien, sammanlagt 

356 stycken deltog.  

Avsevärda faktorer för 

att lyckas med 

amningen var bland 

annat att ha kunskap 

kring både amningens 

hälsoeffekter och 

anknytning mellan 

mor och barn, att ha 

en stödjande partner, 

tro på sig själv samt att 

amningen är värd att 

kämpa för.  

Igenkänning hos 

supportrar av hur den 

kulturella kontexten 

ser ut och skiljer sig 

världen över vad gäller 

amning.  

Kervin, B.E., 

Kemp, L. & 

Jackson Pulver, 

L. 

Types and 
timing of 
breastfeeding   
support and its 
impact on 
mothers’ 
behaviours 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Journal of 

Paediatrics and 

Child Health 

2010 

Australien  

Förstå vilken form 

av stöd, och när 

detta skall ges till 

nyblivna mödrar 

samt hur detta 

påverkar amnings-

frekvensen. 

En kvantitativ 

tvärsnittsstudie 

innefattande två 

frågeformulär som 

tilldelats med två 

veckors mellanrum till 

kvinnor som fött barn 

på ett stort sjukhus.  

Första gången deltog 

164 stycken och efter 

två veckor deltog 107 

stycken. 

Kvinnorna kände mest 

stöd från sin partner 

gentemot 

vårdpersonal, dock gav 

stöd från 

professionella en 

förbättrad 

amningsattityd.  

För att förbättra 

amningsfrekvensen 

bör strategier för 

professionella vara 

mer tillgängliga.  



 

 

   

 
Författare 

Titel 

Tidskrift, 

Utgivningsdata 

Ursprungsland 

Syfte Metod/Urval Resultat/Slutsatser 

Kronborg, H., 

Harder, I. & 

O.C Hall, E. 

First time 

mothers’ 

experiences of 

breastfeeding 

their newbord. 

Sexual & 

Reproductive 

Healthcare 

2015 

Danmark  

Upptäcka tidig 

amnings-erfarenhet 

hos mödrar.  

Kvalitativ 

intervjustudie med 

öppna frågor.  

Det var 108 stycken 

mödrar som deltog sex 

månader postpartum.  

Ett engagemang till att 

fortsätta amma växte 

fram i samband med 

att mödrarna upplevde 

självsäkerhet och tro 

på att brösten 

producerar tillräckligt 

med bröstmjölk samt 

att barnet hade en 

optimal viktuppgång. 

När svårigheterna 

besegrats upplevdes 

den speciella 

relationen som bildas 

mellan mor och barn 

under 

amningsprocessen.  

Det är avsevärt att 

bygga upp moderns 

självsäkerhet och 

kapacitet till att 

amma, ta hand om 

barnet samt bilda 

bröstmjölk. 

Laanterä, S., 

Pölkki, T., 

Ekström, A. & 

Pietilä, A-M 

Breastfeeding 

attitudes of 

Finnish parents 

during 

pregnancy. 

BMC Pregnancy 

& Childbirth 

2010 

Finland  

Beskriva blivande 

finska föräldrars 

amnings-attityd.  

En elektronisk 

enkätstudie som 

analyserats med 

faktoranalys och en icke 

parametrisk metod. Det 

var 123 mödrar och 49 

fäder som deltog.  

Amning ansågs vara 

viktigt. Faktorer som 

påverkade 

amningsattityden var: 

ålder, antalet 

graviditeter, 

utbildningsnivå, 

amningshistoria och 

amningskunskap. 

Amningsförberedelse 

bör fokuseras på de 

föräldrar som väntar 

första barnet, de som 



 

 

   

är unga, de med låg 

utbildningsnivå eller 

de med bristande 

amningskunskaper för 

att minska negativa 

åsikter kring amning.  

Författare 

Titel 

Tidskrift, 

Utgivningsdata 

Ursprungsland 

Syfte Metod/Urval Resultat/Slutsatser 

Meedya, S., 

Fahy, K., 

Yoxall, J., & 

Paratt, J. 

 

Increasing 

breastfeeding 

rates to six 

months among 

nullparious 

women: A 

quasi 

experimental 

study. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Midwifery 

2014 

Australien 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Att utvärdera 

amningsutfallet vid 

6 månader post 

partum bland 

förstagångs mödrar 

som under 

graviditeten deltagit 

i en utbildning 

kallad ”the milky 

way” i jämförelse 

med traditionell 

amningsförberedelse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Randomiserad icke 

kontrollerad studie. 

Självskattningsformulär 

samt telefonintervjuer 

genomfördes vid 

flertalet tillfällen. 

Två grupper med 

förstagångsmödrar 19 - 

42 år som alla önskade 

amma sina barn. 366 

deltagare.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vid 6 månader post 

partum ammade 33% 

fler mödrar som hade 

deltagit i ”the milky 

Way” än de som hade 

fått traditionell 

amnings-förberedelse. 

Den 

amningsinformation 

som gavs till blivande 

föräldrarna i ”The 

milky way” gruppen 

leddes av barnmorskor 

och var mer 

omfattande än den 

traditionella 

amningsinformationen 

givet av läkare. ”The 

milky way” hade en 

positiv effekt på 

amningsdurationen 

samt antal ammande 

mödrar. 

 

 

 

 

 



 

 

   

Författare 

Titel 

Tidskrift, 

Utgivningsdata 

Ursprungsland 

Syfte Metod/Urval Resultat/Slutsatser 

 

O’Brien, M., 

Buikstra, E., 

Fallon, T., & 

Hegney, D. 

Strategies for 

success: A 

toolbox of 

coping 

strategies used 

by 

breastfeeding 

women 

Journal of 

clinical nursing 

2009 

Australien 

Att presentera 

resultat av 2 

kvalitativa studier 

där strategier hos 

ammande kvinnor 

presenteras.  

Fall - kontroll studie. 

Två grupper med 

mödrar som ammade 

sina barn trots vissa 

svårigheter. Det deltog 

21 samt 40 mödrar i 

vardera studien. 

I båda studierna 

identifierades 

strategier som 

mödrarna tog till för 

att fortsätta med 

amningen trots att de 

stött på svårigheter 

under 

amningsperioden. 

Mer kunskap om 

amning, att kunna 

slappna av samt 

positiva målsättningar 

identifierades som 

viktiga strategier för 

dessa mödrar. 

Pol-Pons, A., 

Aubanell-

Serra, M., 

Vidal, M., 

Ojeda-Ciurana, 

I., Martí-Lluch, 

R. & Ponjoan, 

A. 

Breast feeding 

basic 

competencein 

primary care: 

Development 

and validation 

of the CAPA 

questionnaire. 

 

 

 

Midwifery  

2016 

Spanien  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Undersöka profess-

ionellas kompetens 

kring amning i 

primär-vården. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Online frågeformulär, 

en metodologisk studie.  

Det var 33 stycken 

primärvård-senheter 

som deltog i studien. 

Frågeformuläret 

besvarades av 276 

stycken personal inom 

vården, bland annat 

barnmorskor.  

 

 

 

 

 

 

Barnmorskor fick 

högst poäng angående 

amningskunskap i 

frågeformuläret och 

icke pediatriska 

sjuksköterskor fick 

lägst poäng.  

Frågeformuläret kan 

identifiera 

professionella inom 

primärvården som 

behöver förbättra sina 

amningskunskaper.  

 

 

 

 



 

 

   

Författare 

Titel             

Tidskrift, 

Utgivningsdata 

Ursprungsland 

Syfte Metod/Urval Resultat/Slutsatser 

Powell, R., 

Davis, M. & 

Kojo Anderson, 

A. 

A qualitative 

look into 

mother’s 

breastfeeding 

experiences. 

Journal of 

Neonatal 

Nursing 

2014 

USA 

 

 

Bilda en helhetssyn 

på mödrars 

erfarenhet av 

amning.  

Explorativ kvantitativ 

intervjustudie med en 

fenomenologisk ansats. 

Det var 21 stycken 

mödrar som deltog.  

Kvinnor som lyckades 

med amningen hade 

stöd från ett socialt 

nätverk, jämfört med 

de kvinnor som inte 

hade det.  

Kvinnorna önskade att 

vårdpersonalen 

uppriktigt skulle delge 

de svårigheter som 

kan uppkomma med 

amningen.  

Sandall, J., 

Devane, D., 

Soltani, H., 

Hatem, M., & 

Gates, S. 

 

Improving 

quality and 

safety in 

maternity care: 

The 

contribution of 

midwife-led 

care. 

Journal of 

midwifwery & 

womens health 

2010 

USA 

Presentation av 

samlad forskning 

med syfte på att 

belysa vilken roll 

barnmorskeledd 

vård spelar för 

gravida, födande 

samt ammande 

mödrar. 

Systematisk 

sammanställning  

Studien visade att 

kvinnor som vårdades 

av barnmorskor under  

graviditeten, 

förlossningen samt 

post partum upplevde 

att det fått en bättre 

vård. 

Kvinnorna löpte en 

mindre risk för 

instrumentell 

förlossning, episiotomi 

samt minskade 

mängden 

smärtstillande. 

Fynden visade också 

att mödrar under 

barnmorskeledd vård 

lättare kom igång med 

amningen efter 

förlossningen samt 

hade en känsla av 

kontroll inför sin 

situation. 
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Effects of 

centering -

pregnancy 

group prenatal 

care on 

breastfeeding 

outcomes 

Journal of 

midwifery & 

womens health 

2013 

USA 

Att undersöka hur 

amningsutfallet blir 

för mödrar som 

postnatalt deltar i 

amningsförberedelse 

i grupp jämfört med 

mödrar som erhållit 

amningsinformation 

enskilt på ett 

traditionellt sätt. 

En kontrollerad ej 

randomiserad studie.  

De var 794 kvinnor som 

önskade amma som 

deltog i studen mellan 

år 2008 – 2011. 

Det var 308 mödrar 

som erhöll 

amningsförberedelse i 

grupp medans 486 fick 

enskild information på 

det traditionella sättet. 

Mödrarna som deltog i 

gruppinformationen 

ammande sina barn i 

högre utsträckning vid 

utskrivning (ca 67%) 

jämfört med 

kvinnorna i den 

traditionella gruppen 

där 57% av mödrarna 

ammade. 
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