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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Bröstmjölk anses vara den mest fördelaktiga födan för det nyfödda barnet och 

har hälsosamma effekter för både mamma och barn. WHO rekommenderar helamning i sex 

månader. Trots detta visar amningsstatistiken i Sverige på en nedåtgående amningstrend. 

Olika faktorer kan bidra till problem vid amningen. Tidigare studier har visat att 

barnmorskans hjälp och stöd kan förhindra vissa av dessa problem. Barnmorskan är 

betydelsefull och att ge information och amningsstöd till mammor kan bidra till lyckad 
amning.  

Syfte: Att undersöka mammors erfarenheter av amningsinformation och amningsstöd under 
BB-tiden. 

Metod och Material: En webbaserad prospektiv tvärsnittsstudie. Enkäten bestod av 35 

flervalsfrågor med svarsalternativ samt två öppna avslutande frågor. Dataanalysen 
genomfördes med deskriptiv statistik samt inspirerades av kvalitativ innehållsanalys. 

Resultat: Enkäten besvarades av 153 deltagare. Deltagarna var svensktalande mammor som 

vårdats på BB i ett specifikt län i Mellansverige under år 2016/2017. Det framkom både 

positiva och negativa erfarenheter av informationen och amningsstödet. Amningsplaner 

saknades hos de flesta av mammorna och vid den praktiska amningshjälpen användes ”hands 

on”. De flesta av mammorna hade positiva erfarenheter av amningsstödet, 85 % kände sig 
trygga, kände förtroende för personalen och kände att de blev tagna på allvar.  

Slutsatser: Merparten av mammorna var nöjda med informationen och amningsstödet på 

BB. Dock var det en del av mammorna som eftersökte mer kunskap och amningsstöd, hade 
negativa erfarenheter och kände sig otrygga vid hemgång. 

Nyckelord: amning, amningsinformation, amningsstöd, barnmorska, BB, mammor 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

Background: Breastmilk is considered to be the most beneficial feed of the newborn baby 

and has healthy effects for both mother and child. WHO recommends exclusive breastfeeding 

for six months. Nevertheless, breastfeeding statistics in Sweden show a downward trend in 

breastfeeding. Different factors can contribute to problems in breastfeeding. Previous studies 

have shown that midwife's help and support can prevent some of these problems. The 

midwife is significant and providing information and breastfeeding support to mothers can 
contribute to successful breastfeeding. 

Aim: To investigate mothers experiences of breastfeeding information and breastfeeding 
support during their time at postnatal ward. 

Method and Material: A web-based prospective cross-sectional study. The questionnaire 

consisted 35 closed questions with different response options and two open questions. Data 
analyses was made with descriptive statistics and inspired by content analysis. 

Results: The questionnaire was answered by 153 participants. The participants were 

Swedish-speaking mothers who were taken care of in a specific county in central Sweden in 

2016/2017. Both positive and negative experiences of information and breastfeeding were 

found. Breastfeeding plans were lacking in most of the mothers and hands-on were used in 

practical breastfeeding support. Most of the mothers had positive experiences of 

breastfeeding support, 85% felt safe, felt confident in staff and felt they were taken seriously. 

 

Conclusion: Most of the mothers were satisfied with the information and breastfeeding 

support at the postnatal ward. However, some of the mothers requested more knowledge and 
breastfeeding support, had negative experiences, and felt insecure when turning home.  

Keywords: Breastfeeding, breastfeeding support, breastfeeding information, midwife, 
mothers, postnatal ward
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1 INLEDNING  

Vi är två legitimerade sjuksköterskor som studerar vidare till barnmorskor vid Mälardalens 

högskola i Västerås. En av oss har under flera år arbetat på BB och har amningskurser för 

blivande föräldrar i BB:s regi. Vi ska båda arbeta på BB efter utbildningen. En reflektion i 

arbetet på BB är att mycket av tiden går till administrativt arbete, vilket resulterar i mindre 

tid hos patienterna. Vi har upplevt att en nybliven mamma ofta behöver information och 

stöd. En stor del av barnmorskans arbete innebär att informera och stödja mamman om och 

vid amning.  Amningsfrekvensen har gått ner under 2000-talet och ett län i Mellansverige 

har bland den lägsta frekvensen gällande helamning i Sverige vid fyra till sex månaders ålder. 

Detta har gjort att vi är intresserade av att undersöka vad detta kan bero på. Vi hoppas kunna 

identifiera eventuella brister och belysa det arbete barnmorskorna på BB gör, att arbetet kan 

bidra till en ökad förståelse för mammors erfarenhet av amningsstöd och 

amningsinformation under BB-tiden och att resultatet ska kunna användas för att främja en 
så god amningsstart som möjligt.  

2 BAKGRUND 

I bakgrunden presenteras följande rubriker med tillhörande underrubriker: Historiskt 

perspektiv på amningen i Sverige, Amningsstatistik, Fördelar med amning, 

Rekommendationer och råd, Bidragande orsaker till problem vid amning och Betydelsen av 

stöd vid amning. Här presenteras även den teoretiska referensram som präglar arbetet. Till 
sist sammanfattas bakgrunden och mynnar ut i en problemformulering.  

2.1 Historiskt perspektiv på amningen i Sverige  
Svensson och Zwedberg (2016) beskriver amningens historia. När hemförlossningar var 

vanligt fick mammor ofta hjälp av andra kvinnor i sin närhet med amning, och amning sågs 

som en naturlig del av livet. På 30-talet började fler mammor att föda barn på sjukhus och 

sjukhusets rutiner skulle börja följas. Detta innebar att barnen vistades inne på barnsalar där 

mamman inte hade kontroll över sitt barn. Vårdpersonalen skötte barnet och gav barnet till 
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mamman när det var dags för amning. Amningen var väldigt strukturerad efter klockslag och 

duration. Nattamning var bara tillåtet de första dagarna. Att barnet sov på nätterna och i 

egen säng gav idealet för hur ett barn skulle vara. Denna kultur lever fortfarande kvar i 

västvärlden. Många mammor får fortfarande frågan om hur barnet sover på nätterna. Under 

50- och 60-talet blev flaskmatning ett nytt ideal och många mammor började ge sina barn 

bröstmjölksersättning. Mellan 30-och 70-talet gick amningsfrekvensen kraftigt nedåt. På 70-

talet gjordes ett uppror mot flaskmatning och många mammor ville börja amma. 

Socialstyrelsen började se över hur amningsstatistiken kunde höjas. På 80-talet framkom ny 

forskning som visade hur viktigt det var att mor och barn skulle vara nära varandra direkt 

efter förlossningen för att amningen skulle etableras snabbare. På 90-talet startades 

amningsvänliga sjukhus i Sverige vilket innebar att personalen utbildades i amning och 

amningsrutiner skulle följas enligt WHO:s rekommendationer. Mor och barn behövde ej 

längre vara separerade under BB-tiden och partnern blev involverad i BB-vården (a.a.). 

Amningsstatistiken gick upp på 90-talet för att vara som högts mellan 1995 och 2004. 

Amningsstatistiken började åter dala fram till 2010 där man kunde se att den negativa 
amningstrenden började plana av (Socialstyrelsen, 2017). 

2.2 Amningsstatistik 

En minskning i antal barn som ammas framkommer i den nationella amningsstatistiken och 

ses i alla samhällsgrupper. Vikten av att stärka amningsstödet till alla nyblivna mammor 

påtalas. Det ska finnas en tydlighet i vården och personalen skall vara samstämmig. På så sätt 
finns förhoppningen om att statistiken ska vända (Socialstyrelsen, 2014).  

Ett län i Mellansverige har enligt Socialstyrelsen (2017) bland den lägsta amningsfrekvensen i 

Sverige. Det finns skillnader i amningsfrekvensen som kan härledas till olika 

socioekonomiska förhållanden. Dock ses det att amningsstatistiken sjunker i alla 

samhällsklasser och att stöd måste ges till alla grupper i samhället för att vända den negativa 
amningstrenden (Magnusson, Lagerberg & Wallby, 2016). 

Enligt Kylberg, Westlund och Zwedberg (2014) börjar de allra flesta mammor i Sverige att 

amma på BB. Dock visar statistiken att färre mammor ammar när barnet nått två månaders 

ålder, trots deras intention att amma längre. Kvinnans självförtroende, kunskap och stöd från 
omgivningen är de faktorer som påverkar amningen i störst utsträckning.  
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2.3 Fördelar med amning 

Kylberg, Westlund och Zwedberg (2014) beskriver bröstmjölken som den bästa födan för det 

nyfödda barnet. Bröstmjölken täcker barnets näringsbehov och anpassas efter barnets 

individuella behov. Amningen främjar anknytningen mellan mamma och barn. Bröstmjölken 

har många hälsofrämjande fördelar för barnet både i nyföddhetsperioden men också längre 

fram i livet. Många långsiktiga hälsofrämjande fördelar nämns av Binns, Lee och Low (2016) 

som beskriver WHO´s-rapport som anger att amning kan skydda både mamma och barn. 

Amningen kan skydda mot plötslig spädbarnsdöd och minska utvecklingen av vissa 

sjukdomar som exempelvis infektioner, diabetes samt fetma både i barndomen och senare i 

livet. Amning är också förknippad med högre prestanda på intelligenstester och kognitiv 

utveckling. 

Amningen har också hälsofrämjande fördelar för mamman och kan skydda mot bröstcancer, 

ovarialcancer, hjärt-kärlsjukdomar och typ 2-diabetes (Binns m.fl, 2016). Enligt Schwarz, 

Ross-Cowdery, Corbelli, Lewis och Papic (2017) och Kornides och Kitsantas (2013) kan 

rådgivning till mammor om hälsoeffekterna som amning medför, bidra till ökad kunskap och 

medvetenheten. Det i sin tur kan stärka gravida kvinnors avsikter att vilja amma. 

Medvetenheten om amningens fördelar kan vara betydelsefullt för att initiera och lyckas med 

amningen.  Det har visat sig att mammor med ökad medvetenhet och kunskap om detta är 

mer benägna att börja amma och är mer benägna att helamma två månader efter 

förlossningen än de med lägre medvetenhet och kunskapsnivå. 

2.4 Rekommendationer och råd 

Enligt Socialstyrelsen (2017) är bröstmjölk den bästa födan för nyfödda. WHO 

rekommenderar helamning under barnets första sex månader. Baserat på WHO:s 

rekommendationer beskriver Socialstyrelsen (2014) 10 steg som främjar amning. Stegen 
presenteras nedan.  

Personalen inom mödrahälsovård, förlossningsvård, BB-vård och barnhälsovård bör:  

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.  
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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 låta 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.  

 

Enligt Perinne m.fl. (2015) börjar många mammor amma men fortsätter inte att amma så 

länge som de egentligen vill. Erfarenheterna direkt efter födseln påverkar mammans förmåga 

att etablera och bibehålla amningen. Om personalen arbetar utifrån ”De tio stegen till 

framgångsrik amning” beskrivs amningsstatistiken förbättras. Det har visat sig att WHO´s 10 

amningssteg inte används fullt ut på sjukhus men att de sjukhus som använde dessa steg i 

amningsstödet hade en högre frekvens av ammade mammor. Det krävdes dock mer arbete 

för att alla mammor ska få optimalt stöd och utbildning under de första dygnen på BB. Dessa 
dygn är viktiga och kan påverka hela amningsperioden (a.a.). 

2.5 Amningsinformation och amningsstöd  
De flesta BB-avdelningar i Sverige har en amningsstrategi som personalen ska arbeta utifrån. 

Information om amning ska ges gällande fördelar med amning, hur amningen kommer igång 

och upprätthålls, barnets hungersignaler, amningsmönster, amningsfysiologi, om hur 

nappanvändning kan störa amningen samt om möjlighet till stöd och hjälp efter hemgång. 

Föräldrarna ska ges amningsstöd i form av individuella amningsplaner, praktisk 

amningshjälp, emotionellt stöd och möjlighet att ställa frågor. Många nyblivna föräldrar 

upplever en förvirring då de får flera olika råd från personalen. Det kan bero på att amningen 

är komplex och att amningsproblem kan ha flera lösningar. Som personal kan det vara av 

fördel att diskutera med föräldrarna om vilka tidigare råd de har fått och efter det se hur 

problemet kan lösas i samråd med föräldrarna. En amningsplan bör upprättas och utvärderas 

under tiden på BB, med amningsplan menas att personalen och mamman gemensamt gör 

upp en plan utifrån den enskilda mammans förväntningar och inställning till amning, för att 

stärka mammans självförtroende och bidra till en så lyckad amning som möjligt. Personalen 

ska alltid erbjuda en amningsobservation innan familjen går hem. Vid praktisk amningshjälp 

bör personalen ej använda sina händer på barnet och bröstet, så kallat ”hands on”, då det kan 
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medföra obehag hos mammorna och amningsproblem om barnet handgripligen tvingas till 

bröstet (Kylberg m.fl. 2014).   

2.6 Bidragande orsaker till problem vid amning 

Det kan finnas ett flertal orsaker till att det uppkommer problem i samband med amningen 

som påverkar amningen negativt. Omgivningen har betydelse då oro och stress kan påverka 

utdrivningsreflexen. Ett felaktigt tag om bröstet och sugproblematik kan leda till att kvinnan 

drabbas av smärtsamma bröstproblem. Psykiska besvär kan också påverka amningen 

negativt. Många problem kan förhindras om kvinnan får hjälp och stöd vid amningen. Snabb 

identifiering och åtgärd av problemet kan bidra till att problemet inte hindrar den fortsatta 

amningen (Kylberg m.fl, 2014).  

2.6.1 Mammans olika förutsättningar  

Amningen kan ses som en existentiell utmaning och en balans mellan mammans egna behov 

och barnets behov. Det kan finnas en osäkerhet hos kvinnan och rädsla för att inte ha 

tillräckligt med mjölk till barnet. Initialt krävs det att mamman litar på sig själv och sin egen 

förmåga. Amningen kan bli en bekräftelse av moderskapet men kan också bidra till en känsla 

av otillräcklighet (Palmér, 2015). Trots goda förutsättningar kan amningen innefatta både 

fysiska och existentiella problem. Amningen bör ses som ett samspel mellan mor och barn. 

Det är betydelsefullt för vårdpersonalen att bemöta mamman på ett ödmjukt sätt och få 

henne att tro på sin egen förmåga. Mammor med svåra amningsproblem känner sig ofta 

ensamma och utsatta. På grund av svårigheter med amningen kan de uppleva lidande och 

osäkerhet i sitt moderskap (Palmér, Carlsson, Mollberg & Nyström, 2010, 2012). 

Något som kan skapa problem med amningen är tidigare negativa fysiologiska, psykologiska 

och sociala amningserfarenheter. Detta kan enligt Schafer, Campo, Colaizy, Mulder och 

Ashida (2017) påverka amningen med nästkommande barn. Mammor som har haft 

amningsproblem med första barnet ammar sitt andra barn i mindre utsträckning än de som 

har god tidigare amningserfarenhet. Åtgärder för att hjälpa mammor som har en tidigare 

negativ amningserfarenhet kan hjälpa henne att initiera amning med nästkommande barn. 

Genom att fokusera på vad som inte fungerade första gången kan vårdpersonalen med fördel 

hjälpa henne utifrån detta (a.a.). 

Enligt Kanotra (2007) finns det många svårigheter och utmaningar som mammor möter 

under amningen. För att kunna hantera dessa har det visat sig att många mammor önskat 

mer socialt stöd och amningsutbildning. De önskar att snabbt kunna få hjälp med 
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amningsproblem och få ökat stöd vid postpartumdepression.  De efterfrågar även möjlighet 

till längre vårdtid på sjukhuset för att hinna känna sig trygga för att möta eventuella 
svårigheter och utmaningar.  

Brown (2014) menar att mammors personlighet, tidigare erfarenhet och attityder påverkar 

amningen. Mammor som är mer introverta och lider av ångest kan ha svårare för att söka 
stöd, vilket kan leda till att dessa får fler svårigheter med amningen.  

2.6.2  Tobaksanvändning  

Tobaksanvändning kan påverka amningen negativt. Nikotinet som mamman får i sig 

koncentreras och förs över till barnet via bröstmjölken. Barnet påverkas även av den passiva 

rökningen genom att få i sig nikotin och andra gifter. Trots ett flertal negativa effekter av 

rökning anses de fördelaktiga effekterna av amningen överväga dessa och mödrar som röker 

rekommenderas därför inte att avstå från att amma. Minskad amning bland mammor som 

röker anses inte bero på fysiologin utan anses vara sociokulturellt betingat. De vill i 

jämförelse med icke rökande mödrar vare sig initiera eller fortsätta amma lika länge, vilket 

bidrar till en mindre produktion av bröstmjölk (Kylberg m.fl., 2014). 

2.6.3 Nappanvändning 

En faktor som kan påverka amningen negativt är nappanvändning, då det kan störa 

amningen genom att barnet suger på nappen istället för på moderns bröst. Det är viktigt att 

barnet får suga på bröstet för att stimulera ökningen av det mjölkbildande hormonet 

prolaktin, speciellt i början av amningsperioden då mjölken ska rinna till. Ju mer barnet 

suger desto mer bröstmjölk bildas. Vid nappanvändning störs detta samspel. Det kan vara 
svårare för föräldrarna att uppmärksamma barnets hungersignaler (Kylberg m.fl, 2014).  

2.6.4 Förlossningens påverkan på amningen 

Förlossningsutfallet och interventioner under förlossningen kan påverka amningen. De flesta 

förlossningar är okomplicerade och barnet och modern mår bra och de bästa 

förutsättningarna för en god amningsstart kan skapas. Ibland uppstår dock komplikationer 

hos antingen mor eller barn som kan påverka amningen. (Kylberg m.fl. 2014). Svensson och 

Zwedberg (2014) beskriver hur farmakologisk smärtlindring kan påverka moderns fysiologi 

och barnets naturliga beteende vid bröstet negativt. Epiduralbedövning kan påverka och 

försena amningen. Dock motsäger Chang och Heaman (2005) detta och menar att ingen 

signifikant skillnad kan ses på amningsfrekvensen hos mammor som fått epidural i 
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jämförelse med de som inte fått epidural. Oxytocin kan användas under förlossningen i 

värkförstärkande syfte (Kylberg m.fl. 2014). Enligt Gu, Mackinnon, Samuel, Feeley, Gold, 

Hayton och Carter (2016) kan dosen oxytocin som givits under förlossningen påverka 

amningen. Kvinnor som fått en högre dos tillsatt oxytocin ammade i mindre utsträckning två 

månader efter förlossningen i jämförelse med mammor som fått en mindre dos oxytocin. 

Högre oxytocindoser har också associerats med fler depressiva, oroliga och fysiska symtom 
hos mamman (a.a.). 

2.6.5 Separation mellan mamma och barn 

Enligt Bramson m.fl. (2010) och Moore (2014) främjar en tidig hud- mot hudkontakt mellan 

mor och barn under de tre första timmarna efter födseln amningen under hela 

nyföddhetsperioden och även en till fyra månader efter förlossningen. I jämförelse med 

mödrar som helt saknat tidig hudkontakt är exklusiv amning mer förekommande hos mödrar 

som upplevt tidig hudkontakt i minst en till femton minuter. Separation av mor och barn kan 

leda till att amningsstarten förskjuts, barnets blodsocker sjunker, barnet erhåller 

bröstmjölksersättning, brösten stimuleras inte och mjölkproduktionen försämras. En negativ 

spiral har startat med amningsproblem som följd (Svensson & Zwedberg, 2014). Cakmak och 

Kuguoglu (2007) beskriver att mödrar förlösta med kejsarsnitt behöver mer amningsstöd än 

mammor som fött vaginalt. Det är viktigt att personalen främjar hud-mot hudkontakt, 
uppmuntrar och stödjer mammorna så att amningen lyckas (a.a.).  

2.7 Betydelsen av stöd vid amning 

Barnmorskans arbete har en betydelsefull roll för amningen. Information och stöd ges med 

fördel både före och efter födseln. Det är av stor vikt att barnmorskornas råd och stöd till 

kvinnan är konsekvent och evidensbaserat. Personalens attityder och kunskaper om amning 

kan spela stor roll för mammans förutsättningar för en lyckad amning (Henderson & 
Redshaw, 2011; Kylberg m.fl.,2014).   

Palmér (2010) skriver om stöd vid amning. Amningen är för många mammor en utmaning 

trots att många mammor tar för givet att amningen ska fungera, då det ses som någonting 

naturligt en mamma ska klara av. Detta kan leda till en känsla av misslyckande och osäkerhet 

när det inte fungerar. Det kan också skapa psykiskt och fysiskt lidande.  Mammor har ett 

behov av stöd och bekräftelse vid initiering av amningen.  
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Det är viktigt för barnmorskan att förstå att mammans personlighet och psykiska hälsa hade 

betydelse för vilket stöd som krävdes. Informationen och stödet ska anpassas efter varje 
kvinnas förutsättningar (Brown, 2014).  

 

2.7.1 Betydelsen av stöd från barnmorskan 

Att ge en nybliven mamma råd och stöd efter förlossningen vid amning är en viktig del i 

barnmorskans arbete och kan stärka kvinnan så att hon ammar längre tid (Abuidhail, Odeh, 

Ibrewish, Alqam & Alajrab, 2017).  

Svensson och Zwedberg (2016) skriver att personalen på BB ska arbeta amningsfrämjade 

genom att bidra med trygghet och skapa lugn hos föräldrarna och att mamman ska 

uppmuntras att ha hud-mot hudkontakt och amma när barnet visar signaler. 

Amningsobservation bör erbjudas alla familjer för att snabbt kunna identifiera problem och 

lösa dem för att undvika långvariga amningsproblem samt som ett tillfälle och uppmuntra 
och bekräfta mamman. 

För att kunna ge det bästa amningsstödet behöver barnmorskan förstå och lära sig känna 

igen vilken kvinna hon har framför sig och att personliga drag samt attityder påverkar vilket 

stöd kvinnan behöver (Brown, 2014; Kylberg m.fl., 2014). Mammor som fått barn tidigare 

och har negativa erfarenheter av amningen behöver stöd av barnmorskan för att fokusera på 

vad som inte gick bra förra gången (Schafer, Campo, Colaizy, Mulder & Ashida, 2017). 

Barnmorskan behöver få mamman att våga tro på sig själv och bemöta henne på ett ödmjukt 
sätt (Palmér, Carlsson, Mollberg, & Nyström, 2010).  

Många mammor upplever att de får bra stöd vid amning men många saknar stöd. Mammor 

önskar information om vad de kan förvänta sig vid amning, de önskar även praktisk hjälp och 

effektiv rådgivning. En viktig del i amningsstödet är att få mamman att känna sig bekräftad 

och uppmuntrad (Graffy & Taylor, 2005).  Mammor har en önskan om mer stöd samt önskan 

att få stanna längre på sjukhuset och på så sätt få mer hjälp med amningsproblem. Vissa 

problem mammor stöter på efter att de kommit hem från sjukhuset kan påverkas av 

personalens bemötande och hjälp på BB genom att snabbt identifiera problem och förhindra 
komplikationer (Kanotra, 2007).  

Trots de olika sociodemografiska förhållanden mammor har som utgångspunkt, behöver alla 

mammor rådgivning, stöd, hjälp och uppmuntran från barnmorskan vid amning.  

(Henderson & Redshaw 2011). Det behövds en kulturanpassad vård för att ge de bästa 

förutsättningarna som möjligt för att amningen ska lyckas. Barnmorskan behöver beakta 
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vilka önskemål och tankar mamman har och på så sätt kan amningsfrekvensen öka 

(Raisler,2000). Mammor som får amningsutbildning innan förlossningen, ammar mer och 

längre. Det visar att barnmorskan har en viktig roll att ge blivande mammor 
amningsutbildning och rådgivning (Kornides & Kitsantas, 2013).  

Enligt Kylberg m.fl. (2014) har barnmorskan en stor roll som amningsrådgivare efter 

förlossningen. Redan på förlossningen är det viktigt att mamman får bra stöd då de första 

timmarna kan prägla den fortsatta amningsperioden. De första dagarna är samspelet mellan 

mor och barn viktigt och barnmorskan har en betydande roll över hur detta samspel 

fungerar. På BB initieras oftast bara amningen på grund av korta vårdtider och barnmorskan 

skall tillsammans med mamman upprätta en amningsplan där hon lyssnar på föräldrarnas 

önskemål, förväntningar, behov och erfarenheter. Barnmorskan skall vara en stöttepelare och 

lära ut barnets signaler, handfasta tips och inte handgripligen föra barnet till bröstet med 

sina händer. Barnmorskan bör visa med lösbröst och dock hur barnet skall ligga vid bröstet. 

Då vårdtiderna på BB ofta är korta kan ett återbesök vara värdefullt, där kan personalen 
fånga upp frågor och problem samt följa upp amningen i ett tidigt skede (a.a.).  

Barnmorskor saknar ofta den tid de tycker att de behöver för att ge kvinnan det stöd som hon 

behöver vid amning. Detta leder till en pressad arbetssituation, där barnmorskan ofta kan 

känna sig otillräcklig. Barnmorskorna önskar mer tid till att svara på frågor och vill vara mer 
närvarande och delaktiga vid amningen (Furber & Thomson, 2007).  

2.7.2 Betydelsen av stöd från omgivningen 

Om partnern är engagerad och har en positiv syn på amning kan det påverka mammans 

beslut att amma. Mammans engagemang att vilja amma kan också stärkas. Om partnern 

utesluts från amningsstödet kan självförtroendet svikta och leda till minskad livskvalité. Det 

kan även innebära att mamman avbryter amningen tidigare. (Al Namir, Brady & Gallagher, 

2017; Kylberg, 2014). Mammor vars familjer stödjer amning är mer benägna att börja och 

fortsätta amma (Kornides & Kitsantas, 2013; Al Namir, m.fl., 2017).  Det är barnmorskans 

uppgift att involvera partnern och göra denne delaktig i amningen samt förmedla att rollen 
som partner är viktig för att amningen skall fungera (Kylberg m.fl, 2014).  

2.8 Att stödja och stärka 

Den viktiga betydelsen av stöd och information till mammor vid amning har lett fram till 

valet av teoretiskt perspektiv. Berg och Lundgrens (2010) beskrivning av vårdrelationen 
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präglar denna magisteruppsats.  Att skapa en vårdrelation med kvinnan och familjen är en 

central del i barnmorskans arbete. Den vårdande relationen ska enligt Berg och Lundgrens 

modell (2010) präglas av stödjande och stärkande. Barnmorskan ska stödja det normala och 

unika hos varje kvinna och beakta hela kvinnans livsvärld. Barnmorskan har också ett ansvar 

att identifiera och värdera det komplicerade och avvikande. Barnmorskan bör stötta 

kvinnans egna resurser och uppmuntra hennes egen förmåga, för att hälsa och välbefinnande 

ska kunna uppnås. En nybliven mamma är ofta sårbar men också öppen för att ta emot råd, 

stöd och vård. Vårdrelationen ska bygga på engagemang och kvinnan ska få möjlighet att 

känna förtroende för barnmorskan. Detta förutsätter en ömsesidig överenskommelse 

kvinnan och barnmorskan emellan där kvinnan är mottaglig för vård och vågar ta emot hjälp. 

Barnmorskan kan skapa förtroende genom att bemöta henne på ett ödmjukt sätt och visa 

respekt samt bekräfta kvinnans värdighet. Genom att skapa en god vårdrelation som bygger 

på respekt och tillit kan kvinnans roll som mamma stärkas och skapa en känsla av 

välbefinnande (a.a.).  

2.9 Problemformulering 

Tidigare studier har visat att bröstmjölken anses som den mest fördelaktiga födan för barnet 

de första sex månaderna. Det påvisas ett flertal fysiologiska och psykologiska hälsosamma 

effekter för både mamma och barn. Olika faktorer kan påverka amningen negativt, en del av 

dessa problem kan vårdpersonal förhindra. Det har påvisats i ett flertal studier att 

information och stöd från barnmorskan är viktigt för att etablera och bibehålla en lyckad 

amning. Det har visat sig att mammor har en önskan om mer stöd vid amning och längre 
vårdtid på BB.   

Personalen ska enligt WHO arbeta utifrån de tio stegen som främjar amning, det skapar de 

bästa förutsättningarna för att amningsstatistiken ska förbättras. Barnmorskor vittnar om en 

pressad arbetssituation där de känner sig otillräckliga och önskar mer tid för att vara 
närvarande vid amning.  

Amningsstatistiken visar på en nedåtgående amningstrend i Sverige. Ett län i Mellansverige 

har bland den lägsta amningsfrekvensen vid fyra till sex månaders ålder. Rekommendationer 
enligt WHO är helamning i sex månader.  

Hur den sjunkande amningstrenden relaterar till mammors erfarenheter av information och 

amningsstöd under BB-tiden är inte studerat i det län i Mellansverige som har bland den 

lägsta amningsfrekvensen. Därför vill vi med detta arbeta undersöka mammors erfarenheter 
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av information och amningsstöd under BB-tiden för att se om det kan finnas några 

bidragande faktorer till den sjunkande amningstrenden.  

3 SYFTE 

Att undersöka mammors erfarenheter av amningsinformation och amningsstöd under BB-

tiden.  

3.1 Frågeställningar  

- Vad har mammor för erfarenheter av amningsinformation och amningsstöd? 
- Får mammorna amningsinformation och amningsstöd utifrån gällande rekommendationer 

och råd?  
- Vilken amningsinformation och vilket amningsstöd är betydelsefullt för mammorna? 

4 METOD 

Under detta avsnitt presenteras arbetets design, webbenkätens utformning, urval, 

datainsamling och genomförande, analysmetod och etiska överväganden.  När syftet med 

arbetet var klart valdes metoden att samla in data via en webbenkätundersökning. Båda 
författarna har tillsammans genomfört de olika delarna i metoden.  

4.1 Design 

Arbetet genomfördes genom en prospektiv tvärsnittstudie. Detta innebär att nya data 

samlades in och gav en inblick i hur det såg ut i populationen under en viss tid. Enkäterna 

byggde på deskriptiv kvantitativ design. Valet av en enkätstudie baserades på syftet med 

studien och intensionen att insamla data från ett stort antal mammor för att synliggöra deras 

erfarenheter. Att använda enkäter är fördelaktigt när information från ett flertal människor 
ska insamlas under en begränsad period (Billhult, 2017).  
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4.2 Webbenkät 

Tidigare enkäter som handlade om liknande ämnen granskades för att ge en idé om hur 

denna enkät skulle utformas. Frågorna utformades sedan utifrån syftet med detta arbete 

(Billhult, 2017; Trost, 2012). Enkäten baserades på egenkonstruerade frågor, för att kunna 

svara på syftet på bästa sätt. Frågorna konstruerades så att de skulle vara lättförståeliga, 

korta och koncisa (Billhult, 2017). Enkäten konstruerades med 35 strukturerade ja och nej 

frågor, frågor med flera alternativ, frågor där flera alternativ rankades samt två avslutande 

öppna frågor. (Polit & Beck, 2012). Frågorna var standardiserade och strukturerade, samma 

frågor ställdes till alla deltagare (Trost,2014).  

Enkäten bestod av 13 bakgrundsfrågor, sedan följde 14 frågor om amning. Därefter fick 

deltagarna skatta 25 påståenden angående amningsinformation och amningsstöd på BB. 

Avslutningsvis besvarades sex frågor med olika svarsalternativ och en skattningsskala som 

handlande om känslan av trygghet och amningsstödet vid hemgång. Två öppna frivilliga 

frågor avslutade enkäten där deltagarna själva fick beskriva om de fanns någon typ av 

amningsinformation eller amningsstöd de saknat under BB-tiden samt om det fanns 

någonting annat de ville tillägga.  

En mindre pilotundersökning genomfördes där fem personer läste igenom och svarade på 

enkäten för att ha möjligheten att kunna utvärdera om frågorna var tydligt formulerade och 

gick att svara adekvat på. (Eliasson, 2006). Enligt de synpunkter och frågeställningar som 

uppkom redigerades enkäten. Enkäten utformades med hjälp av webbsidan 
webbenkater.com, vilket var ett lätthanterligt verktyg.   

4.3 Urval 
Urvalet valdes utifrån syftet med detta arbete (Billhult,2017). Inklusionskriterier var att 

mamman skulle ha fått barn och vårdats på BB i ett specifikt län i Mellansverige, under år 

2016/2017 och mamman skulle förstå svenska, detta för att försäkra sig om samtycke till 

studien samt kunna förstå och besvara frågorna på ett adekvat sätt. I detta arbete innefattar 

BB både BB-avdelning samt amningsmottagning, då de samarbetar och ses som en enhet i 

det specifika länet.  
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4.4 Datainsamling och genomförande  

Datainsamlingen skedde via verktyget webbenkater.com. Datainsamlingen baserades på 

bekvämlighetsurval och snöbollsmetoden då enkäten spreds offentligt på sociala medier. 

(Billhult 2017; Trost, 2014). Detta ansågs praktiskt och tidseffektivt. Ali och Skärsäter (2017) 
skriver att 93 % av Sveriges befolkning mellan 16 – 75 år använder internet dagligen.  

Enkäten besvarades anonymt genom att avidentifiering användes, vilket innebar att 

deltagarnas IP-adress inte kunde spåras utan varje deltagare fick en specifik kod. Detta gav 

deltagarna möjligheten att vara anonyma. Deltagarna fick chansen att gå fram och tillbaka i 

enkäten. Enligt Billhult (2017) kan detta medföra att deltagaren får möjlighet att reflektera 

över frågorna och kan då ge mer informativa svar. Data insamlades endast en gång från 

deltagaren och ingen uppföljande datainsamling gjordes. Totalt besvarade 166 deltagare 

enkäten under fem dagar, därefter avtog deltagandet och datainsamlingen avslutades efter 

dessa fem dagar och enkäten stängdes ner. Det var 13 deltagare som deltagit men ej slutfört 

enkäten. Dessa valdes därför att räknas som internt bortfall, då deltagarna endast besvarade 
ett fåtal inledande frågor som saknade substans för resultatet. 

Distributionen av den färdiga genomarbetade webbenkäten skedde via sociala medier så som 

Facebook och Instagram, där en länk till enkäten framgick. Enkäten delades i olika forum för 

nyblivna föräldrar samt genom delning från våra privata sidor på de respektive sociala 

medierna. Det skapade en snöbollseffekt då enkäterna delades offentligt. Enkäten inleddes 

med ett missivbrev där deltagarna informerades om syftet med studien, med förhoppningen 

att de skulle bli intresserade att vilja genomföra enkäten. Svaren på enkäten fördes 
automatiskt in i enkätprogrammet som användes.  

4.5 Analysmetod 

Deskriptiv statistik av insamlade data användes för att sammanfatta den kvantitativa 

datainsamlingen och för att ge en överblick över resultatet (Trost, 2014). Resultatet 

redovisades på ett lättförståeligt övergripande sätt, i tabeller och diagram som sätter 

datainsamlingen i ett sammanhang. Diagram och tabeller skapades i webbenkätprogrammet 

webbenkater.com.  

Enligt Danielsson (2017) beskrivning av kvalitativ innehållsanalys analyserades svaren som 

framkom på de två sista öppna avslutande frågorna, 103 deltagare svarade på dessa frågor. 

Enligt Ejlertsson (2014) kan öppna och slutna frågor integreras i samma enkät. Författarna 
analyserade de öppna frågorna inspirerade av innehållsanalys.  
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Datamaterialet omfattade fyra A4 sidor beskrivande text med varierande djup och fyllighet 

avseende mammornas erfarenheter. Texten lästes igenom flera gånger av båda studenterna, 

de meningsbärandeenheterna som var relevanta för syftet plockades ut och de olika 

meningsbärandeenheterna skrevs ut på papper och klipptes sedan itu var för sig och lades i 

olika högar som hörde samman. De meningsbärandeenheterna kondenserades och bildade 

sedan koder som formades till nio subkategorier och till sist till två kategorier. Se bilaga; D 

för exempel på analysmatrisen. Citat presenterades för att stärka resultatet, deltagarna 

benämndes med fingerade namn.  

Borglin (2017) skriver att det går att integrera kvantitativ och kvalitativ metod, detta gjordes 

för att optimalt besvara syftet med arbetet. Den kvalitativa datan ansågs kunna förstärka och 

förklara det kvantitativa resultatet.  

Nedan presenteras ett exempel på analysmatrisen där meningsbärande enhet, kondensering, 
kod, subkategori och kategori tydliggörs. 

Tabell 1. Exempel på analysmatris.  

 

4.6 Etiska överväganden  
I detta arbete har hänsyn till forskningsetiska principer tagits, dessa är till för att skydda 

deltagarna i undersökningen. I de forskningsetiska principer som genomsyrat detta arbete 

finns fyra huvudkrav: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2017). Informationskravet innebär att deltagaren skall få 

god information om arbetet så de kan välja om de vill delta eller inte, de skall också få 

Meningsbärande enhet	 Kondensering	 Kod	 Subkategori	 Kategori	
Fick ingen hjälp på BB trots att jag 
bad om hjälp. När jag bad om hjälp 
kikade de i 3 sekunder och sa ”det 
ser bra ut” men vi gjorde helt fel 
visade det sig.	

Fick ingen hjälp på 
BB trots önskemål 
om att få hjälp. Vi 
gjorde fel visade det 
sig 

Missnöjd med 
personalens 
engagemang, 
vilket resulterade 
i otillräckligt stöd  

Uteblivet stöd	  
 

Amningsstöd	

Nöjd med personalens hjälp. Är nöjd 
med mitt BB-besök. Nu har jag 
lyckats börja helamma vilket var mitt 
mål som personalen även förklarade 
hur jag skulle nå.	

Nöjd med 
personalens hjälp och 
nöjd med mitt besök 
på BB	

Stöd av 
personalen 
 
Nå sitt mål	

Betydelsefullt 
stöd	

 
 

Amningsstöd	

Jag hade velat få information och 
stöd med att amma när vi kom upp 
på BB. Hur jag skulle försöka amma 
och hur jag skulle göra för att få 
igång amningen.	

Jag önskade 
information och stöd 
vid amning	

Personalen 
kunde 
informerat bättre 
om amningen 

En önskan om 
information 
	

 
 

Information 
om amning	
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information om att när som helst kan välja att avsluta sitt deltagande utan att ge skäl till 

detta (Vetenskapsrådet, 2017). I detta arbete framgick information om studien i ett 

missivbrev. Där bjöds även deltagarna in till att ta kontakt med författarna vid eventuella 

frågor och funderingar. Samtyckeskravet innebär att ett samtycke från deltagaren måste 

finnas (Vetenskapsrådet, 2017). I detta fall kunde deltagarna själva bestämma om de ville 

besvara enkäten eller inte. Genom att besvara enkäten gav de sitt samtycke till att delta vilket 

framgick i missivbrevet. Konfidentialitetskravet innebär att inga uppgifter skall kunna 

hämtas av utomstående (Vetenskapsrådet, 2017). Enkäten besvarades helt anonym vilket 

gick att välja som tillägg i enkätenens utformning som genomförs på webben. Det fjärde 

kravet är nyttjandekravet, vilket innebär att all insamlad data endast används till ändamålet 

med arbetet (Vetenskapsrådet, 2017). Individskyddskravet har beaktats genom de fyra 

huvudkraven, vilket innebär att personer inte skall ta skada på kort eller lång sikt. Nyttan 

med detta arbetets resultat har vägts mot risken för negativa konsekvenser för deltagarna 
(Vetenskapsrådet, 2017). 

5 RESULTAT 

Resultatet baseras på 153 deltagares svar. Först presenteras bakgrundsdata som ger en 

överblick över olika sociodemografiska faktorer samt inledande frågor som berör 

förlossningen och amning. Sedan presenteras det kvantitativa resultatet i text och bildform 

avseende mammornas erfarenheter av amningsinformation och amningsstöd med respektive 

underrubriker. Sist presenteras det kvalitativa resultatet av mammornas beskrivna 
erfarenheter i löpande text. 

5.1 Bakgrundsdata  

5.1.1 Sociodemografiska faktorer  

Deltagarnas ålder varierade mellan 23 och 41 år, medelåldern var 29,7 år. Sociodemografisk 
bakgrund presenteras i tabell 2.  
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Tabell 2. Sociodemografisk bakgrund 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.2 Förlossningsfaktorer  

Tabell 3. Obstetrisk bakgrund 

Obstetriska data Antal   n=153  

N (%)               

Paritet  

       Förstföderska 80 (52,3) 

       Omföderska 73 (47,7) 

Smärtlindring 

       Ingen 

       EDA  

       Lustgas 

       Opioider   

 

18 (11,8) 

74 (48,4) 

107 (69,9)  

10 (6,5) 

       Annat*  25 (16,3) 

Oxytocininfusion 

      Ja 

      Nej 

      Vet ej  

 

61 (40,1) 

83 (54,6) 

8 (5,3) 

 

Sociodemografisk data  Antal   n=153 

 N (%)               

Civilstånd  

       Gifta  57 (37,3) 

       Sammanboende 95 (62,1) 

       Särbo 0 (0,0) 

       Ensamstående  1 (0.7) 

Utbildning  

     Grundskolenivå 3 (2,0) 

     Gymnasienivå 47 (30,7) 

     Universitetsnivå 

Rökning 

    Ja 

    Nej  

103 (67,3) 

 

5 (3,3) 

147 (96,7) 
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Förlossningsutfall  

     Vaginal förlossning 115 (76,7) 

     Sugklocka 3(2,0) 

     Kejsarsnitt 

              Planerat 

              Akut 

 

14(9,3) 

18 (12,0)  
*De mammor som svarat att det fått annan smärtlindring hade fått: Bad, bäckenbottenbedövning, sterila 

kvaddlar, akupunktur och värme.  

 

De flesta av barnen 97,4 % föddes i fullgången tid mellan v.37–42 och endast 2,6 % föddes 
tidigare än v.37. (n=153)  

5.1.3 Inledande frågor om amning  

Mammorna fick svara på om de hade tidigare amningserfarenhet. Ungefär hälften (45,1%) 
hade tidigare erfarenhet och 54,9% hade ingen tidigare erfarenhet. (n= 153)  

En del mammor hade gått förberedande amningsutbildning under graviditeten, 29, 8 % hade 
gått utbildning och 70,2 % hade inte gått utbildning. (n=151)  

På en skala från 1 till 10, skattade mammorna hur betydelsefull amning var för dem till ett 

medelvärde av 8,62 (SD 2,21). 

 

Tabell 4. Betydelsen av amning. Där 1 innebär att det inte var betydelsefullt och 10 innebar att det var 
mycket betydelsefullt. (n=153) 

5.1.4 Tid på BB 

Mammorna fick svara på hur länge de stannade på BB. Vårdtiden varierade från <1 dygn till 
>3 dygn. Av mammorna stannade 25,49 % i ett dygn eller mindre, 42,48 % i två dygn och 
32,03 % i tre dygn eller längre.  

 Inte 
betydelsefull 

(1) 

 
 

(2) 

 
 

(3) 

 
 

(4) 

 
 

(5) 

 
 

(6) 

 
 

(7) 

 
 

(8) 

 
 

(9) 

Mycket 
betydelsefull 

(10) 
 
Min 
inställning 
till amning 

 
3,27 % 

 
n=5 

 

 
0 % 

 
n = 0 

 
1,96 % 

 
n=3 

 
0,65 % 

 
n=1 

 
5,23 % 

 
n=8 

 
1,96 % 

 
n=3 

 
7,19 % 

 
n=11 

 
14,38 % 

 
n=22 

 
6,54 % 

 
n=10 

 
58,82 % 

 
n=90 
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5.1.5 Partners närvaro 

Mammorna fick svara på om deras partner stannade kvar på BB och hur länge denne 

stannade. Majoriteten av mammorna (58,82 %) hade sin partner kvar under hela vårtiden, 

17,6 % under en del av vårdtiden och 11,76 % uppgav att partnern inte fick stanna.  

5.2 Erfarenheter av amningsinformation och amningsstöd   

5.2.1 Hud- mot hudkontakt 

Mammorna fick svara på om barnet fick ligga hud mot hud på bröstet två timmar efter 

förlossningen. Andelen mammor som svarade ja var 81,7 % och andelen som svarade nej var 

18,3 %. Mammorna fick svara på om de fick information om fördelarna med hud-mot 

hudkontakt. Mindre än hälften svarade ja, på förlossningen, mindre än en tredjedel svarade 

ja, på BB och ca en tredjedel svarade nej, fick ingen information.    

 

          

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Information om fördelarna med hud-mot hudkontakt.               

                                          

 

 

 

 

Nej, fick ingen information: 31.37%

Ja, på förlossningen: 40.52%

Ja, på BB: 28.10%
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5.2.2 Information om amning på BB 

Mammorna fick skatta olika påståenden som handlade om information om amning. De fick 

fyra olika svarsalternativ, instämmer helt, instämmer delvis, vet ej, instämmer inte och 

instämmer inte alls. Svaren instämmer helt och instämmer delvis respektive instämmer inte 

och instämmer inte alls är summerade för ett mer överskådligt resultat som presenteras 
nedan i Tabell 5. För fullständig tabell över svaren se bilaga; C.  

Tabell 5. Mammors grad av instämmande till påståenden avseende amningsinformation på BB 

Påstående Instämmer helt 
eller delvis   
   % 

Instämmer 
inte eller inte 
alls 
% 

Vet ej eller 
minns ej 
% 

1. Jag fick information om amning vid 

ankomstsamtalet till BB                                           

2. Jag fick information om barnets 

amningssignaler 

3. Jag fick information om hur ofta 

barnet brukar suga de första dygnen 

4. Jag uppmuntrades att be om 

amningshjälp 

5. Jag kände att jag hade möjlighet att 

ställa frågor 

6. Jag upplevde att personalen hade tid 

att svara på mina frågor 

7. Personalen informerade mig om hur 

nappanvändning kan påverka amningen 

 50.8 

 

50.3 

 

52.9 

 

71.2 

 

87.4 

 

81.7 

 

34.6 

31.7 

 

27.5 

 

37.3 

 

21.6 

 

9.2 

 

15.7 

 

54.9 

 

 

17.6 

 

22.2 

 

9.8 

 

7.2 

 

3.9 

 

2.6 

 

10.4  

 

 

 

Hälften av mammorna ansåg att de fått information om amning vid ankomstsamtalet, men 

resterande av mammorna svarade att de inte instämde eller att de inte visste eller mindes. 

Ungefär hälften av mammorna hade fått information om barnets amningssignaler, i motsats 

till de upplevde att de inte fått någon information eller de som inte visste om de fått någon 

information om barnets amningssignaler eller inte. Vid frågan om mammorna hade fått 

information om hur ofta barnet skall suga de första dygnen svarade mer än hälften av 

mammorna, att de fått information, en del hade inte fått någon information och ett fåtal 
visste inte om de fått information om detta eller inte.  

Majoriteten av mammorna upplevde att personalen på BB uppmuntrat till att be om hjälp 

med amningen, ungefär en femtedel blev inte uppmuntrade och ett fåtal visste inte om de 

blivit en uppmuntrade. Vid frågan om mammorna upplevde att det fanns möjlighet att ställa 
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frågor om amning på BB fanns det en tydlig enighet om att denna möjlighet då de allra flesta 

kände att de hade möjlighet att ställa frågor. En liten andel upplevde inte att denna möjlighet 

fanns eller visste ej inte om de haft möjlighet och ställa frågor eller inte. Att personalen hade 

tid att besvara frågor om amning instämde de flesta av mammorna med, ca en femtedel 

upplevde att personalen inte hade tid och några få visste inte. På frågan om de fått 

information om nappanvändningens påverkan på amningen svarade mindre än hälften att de 

fått information om detta, drygt hälften att de inte hade fått information om detta och en 
liten andel visste inte om de fått information om detta. 

5.2.3 Amningsstöd på BB  

Mammorna fick även skatta sin upplevelse av amningsstöd på amning på BB. Resultatet är 
behandlat på samma sätt som ovan. För fullständig tabell över svaren se bilaga; C. 

Tabell 6. Mammors grad av instämmande till positiva påståenden avseende amningsstöd på BB 

Påstående Instämmer 
helt eller 
delvis   
   % 

Instämmer 
inte eller inte 
alls 
% 

Vet ej eller 
minns ej 
% 

1. Personalen kom in till mig och erbjöd 

amningsstöd utan att jag ringde på klockan                                      

2. Jag kände förtroende för personalen på 

BB 

3. Personalen kändes närvarande 

4.Personalen fick mig att känna mig trygg 

5. Jag blev vänligt bemött 

6. Jag kände att personalen lyssnade på 

mig 

7. Jag kände att jag blev tagen på allvar  

8. Jag upprättade en amningsplan 

tillsammans med personalen 

9. Jag fick hjälp med att hitta en 

avslappnad amningsställning 

10. Personalen instruerade mig med docka 

och lösbröst 

11. Min partner involverades vid amningen 

12. Jag fick stöd av min partner vid amning 

13. Jag upplevde lugn och ro på BB 

 38.6 

 

85.6 

 

78.4 

85.6 

96.7 

88.2 

 

85.6 

15.7 

 

52.6 

 

8.5 

 

30.1 

86.9 

83.7 

52.9 

 

11.1 
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12.4 

2.6 

9.8 

 

10.6 

80.4 

 

44.1 

 

90.9 

 

64.7 

10.5 

14.4 

 

8.5 

 

3.3 

 

2.6 

2 

0.7 

2 

 

3.9 

3.9 

 

4 

 

0.7 

 

5.2 

2.6 

2  
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Ungefär hälften av mammorna hade inte erfarenhet av att de fått spontant stöd utan att hon 

ringde på klockan, mindre än hälften hade erfarenhet av att ha fått spontant amningsstöd och 
resterande visste eller mindes inte.  

Majoriteten av mammorna kände att de hade ett förtroende för personalen medan en liten 

andel inte kände förtroende eller inte visste om det kände förtroende eller inte. En stor andel 

av mammorna hade erfarenhet av att personalen kändes närvarande, en femtedel hade 

motsatt erfarenhet och upplevde inte att personalen kändes närvarande, ett fåtal av 

mammorna visste inte hur de kände. Personalen på BB fick de flesta av mammorna att känna 

sig trygga medans en liten andel inte kände sig trygga eller inte visste. De flesta av 

mammorna kände att personalen lyssnade på dem medan ett fåtal kände att personalen inte 

lyssnade eller inte visste. Personalen tog de flesta av mammorna på allvar, dock kände några 

av mammorna att de inte blev tagna på allvar eller inte visste. Nästan alla av mammorna 

uppgav att de blev vänligt bemötta av personalen, en liten andel hade erfarenhet av att inte 

ha blivit vänligt bemötta och någon visste inte.  

På BB upprättades en amningsplan mellan mammorna och personalen med mindre än en 

femtedel av mammorna medans de flesta uppgav att de inte upprättade en amningsplan med 

en barnmorska. Drygt hälften av mammorna fick hjälp med att hitta bekväma 
amningsställningar medan resterande hälft inte fick hjälp. 

Största andelen av mammorna blev inte instruerade med lösdocka och bröst, några få uppgav 

att de blev instruerade på detta vis. Ungefär hälften av mammorna uppgav att personalen 

använde sina händer på barnet och bröstet vid amningshjälp. Resterande hälft uppgav att 
personalen inte använde sina händer och några uppgav att de inte visste.  

Partnern blev till största del inte involverad i amningen på BB, drygt en fjärdedel uppgav att 

barnmorskan involverade partnern och ett fåtal visste inte om partnern involverades eller 

inte. Dock var det stor andel av mammorna som fick stöd av sin partner medans några 
uppgav att de inte fick stöd av partnern.  

De flesta av mammorna hade erfarenhet av att de kände lugn och ro på BB, mindre än en 
femtedel instämde inte eller var tveksamma till om de kände lugn och ro eller inte.  
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Tabell 7. Mammors grad av instämmande till negativa påståenden avseende amningsinformation på 
BB 

Påstående Instämmer helt 
eller delvis   
   % 

Instämmer 
inte eller inte 
alls 
% 

Vet ej eller 
minns ej 
% 

1. Personalen kändes stressad 
                               
2. Jag kände press från personalen att 
amma 
 
3. Jag önskar att jag fått mer stöd och 
hjälp av personalen 
 
4. Jag hade önskat mer information om 

amning 

35.3 
 
19.6 
 
 
37.3 
 
 
39.9 

 

56.2 
 
77.1 
 
 
53.6 
 
 
49.0 

 

8.5 
 
3.3 
 
 
9.2 
 
 
11.1 

 

 

Drygt hälften av mammorna uppgav att personalen inte kändes stressad. Dock tyckte en del 

att personalen kändes stressad och några visste inte om personalen var stressad eller inte. 

Majoriteten av mammorna uppgav att de inte kände en press från barnmorskan att amma 
medans en femtedel upplevde en press och ett fåtal uppgav att de inte visste. 

En del av mammorna önskade att de fått mer stöd av personalen vid amning. Ungefär hälften 

mammorna önskade inget mer stöd och ett fåtal visste inte om de önskade mer stöd eller 

inte. Hälften av alla mammor önskade mer information om amning medan den andra hälften 

inte önskade mer information och en liten andel svarade att det inte visste om de ville ha mer 
information eller inte. 

5.2.4 Trygghet vid hemgång 

Mammorna fick svara på om de kände sig trygga med amningen vid hemgång. Ungefär 

hälften medans den andra hälften kände 

kände sig osäkra eller inte alls trygga. 

 

 

 

 

Figur 2. Trygghet vid hemgång. (n=152)   

Nej, inte alls trygg: 12.50%

Osäker: 32.89%

Ja, helt trygg: 54.61%
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5.2.5 Erbjudande om återbesök 

Mammorna fick svara på om de blev erbjudna ett återbesök till amningsmottagningen innan 

hemgång. Andelen som svarade att de blivit erbjuda återbesök och tackat ja var ungefär en 

fjärdedel, några hade blivit erbjudna återbesök men tackade nej medans ungefär hälften inte 
blev erbjuda återbesök.  

 

  

 

 

 

 

 

Figur 3. Återbesök. (n=153) 

Av de som svarade annat framkom det att återbesök inbokades som exempelvis viktkontroll 

på barnet och PKU provtagning.  

5.2.6 Hjälp att få 

Mammorna fick frågan om de visste var de skulle vända sig om de fick problem med 

amningen hemma. 91,5 % svarade ja och 8,5 % svarade nej.  

5.3 Mammornas beskrivna erfarenheter  

På de två öppna avslutande frågorna fick mammorna svara på om det fanns någon typ av 

information eller stöd hon saknade under BB-tiden, som hon tror hade fått amningen att 

fungera bättre samt om det fanns någonting annat hon ville tillägga. Dessa frågor besvarades 
av 103 deltagare.  

Nedan presenteras i löpande text de kategorier och subkategorier som framkom. Utvalda 
citat presenteras för att styrka resultatet, namnen är fingerade.   

De kategorier med respektive subkategorier som framkommit presenteras nedan i Tabell 8.   

 

Annat: 12.42%

Ja, tackade ja: 26.80%

Ja, tackade nej: 14.38%
Nej, blev ej erbjuden: 46.41%
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Tabell 8. Presentation av kategorier och subkategorier avseende svaren på de två kvalitativa 

frågorna. 

5.4 Information om amning 

5.4.1 En önskan om information  

Flertalet mammor önskade information tidigt om hur ofta en nyfödd bebis ska äta och hur 

ofta mamman behöver amma.  

”Jag hade velat få info och stöd när vi kom upp på BB om hur ofta jag skulle försöka amma, 

hur jag skulle göra för att få igång amningen” (Hanna) 

De önskade mer muntlig information vid ankomst och mer skriftlig information med 

exempelvis bilder på amningsställningar. En önskan om samma information som de fått på 

amningsutbildningen och senare på amningsmottagningen. De önskade även mer 
information om vilka komplikationer som kan uppstå och hur mamman kan förebygga det.  

5.4.2 Tvetydlig information 

Många mammor hade erfarenhet av att personalen sa olika saker och gav olika råd, vilket 
skapade förvirring. De hade erfarenhet av att få höra olika direktiv och råd vid varje skiftbyte.  

” Det jag upplevde som svårast på BB med amningen var at personalen svarade så olika på hur 

jag skulle göra. En gav sockerlösning på natten och personalen på morgonen sa att ”det skulle 

jag aldrig ge!” En personal kom in med amningsnapp och en annan tog bort den…I efterhand 

Kategori Kategori  

Amningsstöd Information om amning 

Subkategorier Subkategorier 

Kontinuerligt stöd En önskan om information 

Önskan om spontant stöd Tvetydlig information 

Partnerns stöd Amningsförberedande information  

Uteblivet stöd  

Betydelsefullt stöd  

Stöd på amningsmottagningen   



 25  

skulle jag ha vågat ställa mer krav på personalen, att prata ihop sig. Det är svårt med olika 

bud” (Matilda)  

De hade önskat att personalen var mer samstämmig och gav samma information och 

arbetade på samma sätt.  

5.4.3 Amningsförberedande information 

De mammor som gått förberedande amningsutbildning via amningsmottagningen beskrev 

att de var mer förberedda och självsäkra inför amningen.  

” Amningsutbildningen var mycket bra så jag kände mig väl förberedd” (Lina)  

De tyckte att de fick nödvändig information samt en trygghet i att de visste vart de skulle 
vända sig om de fick problem med amningen.  

5.5 Amningsstöd 

De flesta mammorna önskade få stöd tidigt och hjälp att börja amma. De önskade lugn och ro 

runtomkring. En beskrivning av direkt kommunikation från vårdpersonalen ansågs viktigt 

för att känna trygghet och våga ställa frågor.  

5.5.1 Kontinuerligt stöd  

Majoriteten av mammorna önskade kontinuerligt stöd.  

”Tror det bidrar väldigt mycket om samma person är med från början tills att amningen 

kommer igång.” (Cornelia)  

”Jag hade önskat hjälp med amningen av färre personer, 3–4 olika under samma skift. Det 

blev ingen kontinuitet och det kändes som att börja om från början hela tiden. Totalt fick jag 

hjälp av minst 10 personer, vilket var jobbigt” (Julia) 

De önskade då att de skulle få hjälp av samma personal som de fått förtroende för, samt en 

önskan om att få hjälp av färre personer. De tyckte att det var jobbigt att få hjälp av för 
många olika personer. 
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5.5.2 Önskan om spontant stöd  

En del av mammorna hade en önskan om att personalen skulle visa intresse och fråga om hur 

amningen gick utan att mamman själv behövde be om hjälp.  

”Hade gärna önskat att personalen ”frivilligt” ville kolla amningen och komma med tips och 

råd. Fick ringa på klockan flera gånger.” (Emma)  

En del ville att personalen skulle komma in spontant och höra hur det gick med amningen 
och då vara fokuserad på den unika mamman.  

5.5.3 Partnerns stöd 

Många av mammorna hade erfarenhet av att partnerns stöd var av stor betydelse och att det 
var viktigt att partnern fick stanna.  

”Hemskt på natten när jag var snittad och min sambo inte fick stanna kvar. Tog tid att få hjälp 

på natten och vidrigt då jag knappt kunde röra mig. Jag anser att ALLA mammor borde ha rätt 

till 1 anhörig så länge man är kvar på BB.” (Sandra)  

Det skapade stress att inte veta om partnern skulle få stanna kvar. En saknad av partnerns 

närvaro som stöd framför allt på nätterna beskrevs. En stress skapades också av att behöva 

dela rum med en okänd människa. En mamma beskriver att tiden på BB vore fantastisk om 
ens partner fick stanna och det fanns rum till alla. 

5.5.4 Uteblivet stöd  

Mammorna hade en önskan att bli lyssnade på och tagna på allvar med upplevde ibland att 
stödet uteblev.  

”Fick ingen hjälp på BB trots att jag bad om hjälp. När jag bad om hjälp så kikade de i 3 sek 

och sa ”det ser bra ut” men vi gjorde helt fel visade det sig sen.” (Johanna)  

En del omföderskor upplevde att personalen förväntade sig att de redan kunde allt och 

saknade därför stöd. En del hade erfarenhet av att personalen verkade stressade och 
frånvarande. De önskade att personalen skulle vara mer närvarande under amningen.  
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5.5.5 Betydelsefullt stöd  

Många mammor beskrev att personalen var professionell, hjälpsam och tillmötesgående och 

att de kände sig väl omhändertagna. En beskrivning av personalen som ödmjuka och 
engagerade framkom.  

”Personalen var fantastisk!”(Linda)  

” I ett speciellt omtöcknat tillstånd men jag minns ändå att jag tydligt kände mig väldigt trygg 

och att alla brydde sig om mig så mycket och det kändes innerligt. ” (Clara)  

”Det starkaste minnet jag har från BB är ödmjukheten som fanns hos varje sköterska och 

barnmorska. Det gjorde allt så mycket lättare.” (Sofia)  

De flesta mammor kände trygghet och att personalen brydde sig och gav det stöd mamman 
behövde för att lyckas med amningen.  

5.5.6 Stöd på amningsmottagningen  

Ett flertal mammor beskrev att de fick hjälp och stöd av engagerad och kunnig personal på 
amningsmottagningen.  

”Amningsmottagningen på lasarettet är helt underbar. Hade aldrig klarat mig utan den. Stort 

tack till de som jobbar där” (Ida)  

”Min amning fungerade bra efter suverän hjälp på amningsmottagningen.” (Lovisa)  

De hade erfarenhet av att de fick ett bra bemötande och blev tagna på allvar.  
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6 DISKUSSION 

Syftet med arbetet var att synliggöra mammors erfarenheter av amningsinformation och 

amningsstöd under BB-tiden. Det har i resultatet framkommit både positiva och negativa 

erfarenheter. I detta avsnitt presenteras resultat, metod- och etikdiskussion. 

Resultatdiskussionen baseras på resultatet i sin helhet, både det kvantitativa och kvalitativa 

resultatet, samt aktuellt forskningsläge. Det vårdvetenskapliga perspektivet beaktas och 

diskuteras.  Slutligen presenteras slutsatser, kliniska implikationer och förslag på framtida 
forskning.  

6.1 Resultatdiskussion 
I resultatdiskussionen diskuteras först bakgrundsdata som kan påverka behovet av 
amningsinformation och amningsstöd efterföljt av resultatdiskussion utifrån frågeställningar 
och det teoretiska perspektivet.  

Bakgrundsdata                                                                                                           
Mammornas medelålder var 29,7 år. Den största andelen mammor hade gymnasieutbildning 

eller högskoleutbildning, endast ett fåtal av deltagarna hade enbart grundskoleutbildning. I 

resultatet framkom att alla mammorna oavsett sociodemografiska förhållanden önskade 

amningsstöd. Detta beskrev även Henderson och Redshaw (2011) vilket stärker 

uppfattningen om att alla mammorna oavsett sociodemografiska förhållanden är i ett behov 
av amningsstöd. Andelen förstföderskor och omföderskor var jämt fördelat. 

Alla mammor utom en i studien var sambo eller gifta, vilket gav oss bilden av att de hade stöd 

från en partner. De flesta mammor stannade på BB i två dygn och att de allra flesta fick ha 

kvar sin partner under hela eller delar utav vårdtiden. Majoriteten av mammorna kände att 

personalen inte involverade partnern i amningen, dock upplevde de allra flesta att de ändå 

fick stöd av sin partner. I resultatet framkom det att mammorna hade en stark önskan att ha 

sin partner kvar och stress kunde uppstå om partnern inte fick stanna. Om mamman har stöd 

från sin partner är det större chans att hon lyckas med amningen (Al Namir, Brady & 

Gallagher, 2017; Kylberg m.fl., 2014) Al Namir m.fl. (2017) och Kylberg m.fl. (2014) stärker 

detta påstående genom att beskriva hur livskvalitén kunde försämras genom ett minskat 

självförtroende om partnern inte blev involverad i amningen. Om partnern var engagerad 

och hade en positiv syn på amningen fick det oftast mamman att börja amma och 

engagemanget hos henne stärktes (a.a). Detta påvisade på hur viktigt det var för mammorna 

att partnern gavs möjlighet att stanna på BB och kan ses som en del utav amningsstödet. Det 

skulle även kunna underlätta för personalen på BB då mammorna troligtvis blir lugna och 

hela familjen nöjd. Detta visar på vikten av att involvera partnern i amningen, på så sätt 
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kanske fler mammor vill amma och ammar längre, vilket kan förbättra amningsstatistiken. 

Är det kanske så dagens BB vård är pressad på både tid och plats vilket medför att för lite 

fokus läggs på partnern? I så fall kanske för lite engagemang ges åt partnern, vilket kan leda 
till att mammorna ammar mindre.  

Resultatet visade att 29,8% av mammorna hade gått en förberedande amningsutbildning. 

Det framkom att de mammorna som gått denna utbildning kände sig väl förberedda inför att 

amma och de upplevde en större trygghet vid amning. Amningsförberedande information 

före förlossningen kan bidra till en mer framgångsrik amning genom ökad kunskap och 

medvetenhet. (Henderson & Redshaw, 2011; Kornides & Kisantas, 2013; Kylberg m.fl.,2014). 

Amningsförberedandekurser kan förstärka och komplettera stödet från barnmorskorna på 

BB. Det är oklart huruvida alla mammor erbjöds denna kurs eller vad det beror på att inte en 

större andel av mammorna hade gått kursen. Kan amningsstatistiken ha påverkats av att så 

få mammor gått den amningsförberedande utbildningen, då amningsförberedande 

utbildning har visat sig vara främjande för amningen samt att det i tidigare forskning har 

påvisats att mammor som fått amningsförberedande information var mer benägna att amma 
och ammade längre.                                                                                                                      

Amningsinformation och amningsstöd utifrån råd och riktlinjer                                                                                                                                            
Hälften av mammorna hade tidigare amningserfarenhet. Schafer m.fl (2017) fann att 

mammor med tidigare negativ amningserfarenhet ammar i mindre utsträckning med 

nästkommande barn. Palmèr (2015) menar att det kan finnas en osäkerhet hos mamman och 

att amning kan ses som en existentiell utmaning som kan ge upphov till existentiella 

problem. En tidigare negativ amningserfarenhet kan ha lett till minskad självkänsla och en 

osäkerhet som påverkat amningen med nästkommande barn negativt. Brown (2014) och 

Kylberg (2014) beskrev att mammorna måste ses som unika och barnmorskan måste göra sig 

en bild av vem kvinnan är och vilket behov av information hon behöver. Mammans tidigare 

amningserfarenhet kan ha påverkat vilket amningsstöd hon var i behov av. Det går att anta 

att om amningen gått bra tidigare hade kvinnan kanske inte ett lika stort behov av stöd, men 

hade hon sedan tidigare en negativ amningserfarenhet kanske hon var i behov av ökat stöd. 

Som barnmorska måste man vara lyhörd för den unika mamman. Detta påvisar hur viktigt 

det är att barnmorskan gör upp en amningsplan och tar reda på vilka tidigare 

amningserfarenheter mamman har. I resultatet har det visat sig att amningsplaner inte görs i 

den utsträckning som det borde göras. Endast 15,9% av mammorna upprättade en 

amningsplan på BB. Amningsplanen är en viktig del avseende amningsinformationen och 
amningsstödet.  
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Största andelen mammor fick ha det nyfödda barnet hud mot hud på bröstet i två timmar, 

direkt efter förlossningen. Detta är helt i enlighet med vad WHO rekommenderar i 10 steg för 

lyckad amning (Socialstyrelsen, 2014). Detta kan tolkas som att mammorna fick hjälp och 

stöd med amningen direkt efter förlossningen. Enligt Perinne m.fl. (2015) kan den tidiga 

hud- mot hudkontakten påverka hur amningen etableras samt bibehålls under en längre tid. 

Många av mammorna fick information om fördelarna med hud- mot hudkontakt. Dock var 

det 31,4% som inte fick denna information. Trots att informationen saknades visade det sig i 

resultatet att de flesta utav mammorna hade haft barnen hud mot hud ostört två timmar efter 

förlossningen. Det visade det sig i resultatet att de mammorna som fick information om hud- 

mot hudkontakt fick detta redan på förlossningen och bara ett fåtal fick informationen på BB. 

Kanske var det så att personalen instruerade hud- mot hudkontakt utan att ge information 

och att personalen på BB inte gav information om detta om barnet redan låg hud mot hud vid 

ankomst till BB? Resultatet visade att mammorna önskade mer information, både skriftligt 

och muntligt. Att arbeta amningsfrämjande innebär att ge information om hud- mot 

hudkontaktens fördelar enligt Svensson och Zwedberg (2016) och inte enbart lägga barnet 
hud mot hud. Detta påvisar att informationen behöver bli tydligare. 

Majoriteten mammor hade inte fått någon information om hur nappanvändning kan påverka 

amningen. Detta är viktig information att belysa då nappanvändning kan störa samspelet vid 

amning (Socialstyrelsen, 2014; Kylberg m.fl. 2014). Är det så att barnmorskan inte tycker 
denna information är betydelsefull eller glöms informationen bort?  

Resultatet visade att nästan ingen av mammorna blev instruerade med hjälp av docka och 

lösbröst. Ungefär hälften uppgav att personalen använt sig av sina händer på barnet och 

bröstet. Detta är inte i enlighet med hur Kylberg m.fl. (2014) beskriver att personalen ska ge 

praktisk hjälp till mammorna. Är det så att barnmorskan inte alltid känner sig bekväm med 

att instruera med docka och lösbröst eller är det kunskap som saknas? 

I WHO:s 10 steg som främjar amningen (Socialstyrelsen, 2014) står det att personalen ska 

informera mammor/ föräldrar när de skrivs ut från sjukhuset om möjligheten att få stöd och 

hjälp vid amningsmottagningar och BVC. I resultatet framkom det att ungefär hälften av 

mammorna kände sig trygga med amningen inför hemgång från BB, medans andra hälften 

kände sig osäkra eller inte trygga alls. Ungefär hälften av mammorna blev erbjuda ett 

återbesök till amningsmottagningen. De flesta visste dock var de skulle vända sig om de fick 

problem med amningen hemma. I resultatet framkom det att många utav mammorna var 

tacksamma för stöd och hjälp från professionell personal på amningsmottagningen. Vad är 

det som gör att bara vissa mammor blir erbjuda återbesök? Kanske behöver 

barnmorskegruppen bli samstämmiga i den information som ges till mammor innan 

hemgång för att på så sätt öka tryggheten vid hemgång. Förförståelsen som innefattar 
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medvetenhet om tidsbrist för att ge amningsstöd hos barnmorskorna stärktes av det 

framkomna resultatet. Då ungefär hälften av mammorna kände sig osäkra eller otrygga när 

de gick hem från BB är det uppenbarligen någonting i informationen eller amningsstödet 
som saknas, detta kan troligen vara en bidragande faktor till den negativa amningstrenden. 

Mammornas erfarenheter av amningsinformation och amningsstöd under BB-tiden                                                                                                  
Mammorna blev tillfrågade om de fick information om amning vid ankomsten till BB, om de 

fick information om barnets amningssignaler och amningsmönster. Samt om de hade 

möjlighet att ställa frågor och om de upplevde att personalen hade tid att svara på frågorna. I 

resultatet framkom att mammorna mestadels var nöjda med den information de fått. Ett fåtal 

procent av mammorna uppgav att de inte fått någon information. Det har visat sig i tidigare 

studier att barnmorskor på BB tyckte att de saknade tiden som behövdes för att ge kvinnan 

amningsinformation och amningsstöd (Furber och Tomson, 2007). Samtidigt visade 

resultatet att ungefär hälften av mammorna önskade mer amningsinformation på BB, vilket 

stämmer överens med tidigare forskning som påvisat att mammor eftersöker mera stöd och 

information om amning (Graffy och Taylor, 2005). Detta kan bero på bristande information 

från personalen men det kan kanske också bero på hur mottaglig mamman var för 
information under tiden den gavs. 

I resultatet framkom det att många mammor tyckte personalen var helt fantastisk och att 

barnmorskan gav det amningsstöd som behövdes för att lyckas med amningen.  Detta visar 
att barnmorskorna kämpar för att mamman skall få en så bra upplevelse på BB som möjligt. 

Betydelsefull amningsinformation och betydelsefullt amningsstöd                                              
Resultatet visade att mammorna önskade information om amning, både skriftligt och 

muntligt. De mammor som var missnöjda med informationen kanske barnmorskan hade 

misslyckats med att bekräfta och uppmuntra. Mammorna upplevde att de fick olika 

information och många olika råd under tiden på BB, vilket upplevdes som förvirrande. En 

önskan fanns att personalen skulle vara mer samstämmig, ge samma information och arbeta 

på samma sätt. Mammor har enligt Graffy och Taylor (2005) en önskan om information som 

handlar om vad de kunde förvänta sig vid amning, de önskade även praktisk hjälp och 

rådgivning. Kylberg m.fl. (2014) beskriver personalens olika råd som ett problem. Amningen 

är komplex och olika råd ges vid olika tidpunkter viket kan bero på att samma problem kan 

ha flera lösningar. Här gäller det för personalen att ha en god kommunikation och att 

barnmorskan även kan fråga mamman vilken information hon fått tidigare (a.a). På så sätt 

kanske inte upplevelsen av förvirring på grund utav av olika råd skulle uppstå, och mamman 
skulle troligtvis uppleva en större trygghet i den information och de råd hon får.  
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Ungefär hälften av mammorna hade erfarenhet av att de blivit uppmuntrade att be om 

amningshjälp och många mammor var nöjda med den information som getts. Brown, (2014) 

beskriver hur viktigt det är att barnmorskan förstår hur mammans personlighet och psykiska 

hälsa har betydelse för det stöd som krävs och informationen skall anpassas efter mammans 

förutsättningar. Detta tyder på att personalen givit information som uppskattades och då 
troligtvis anpassats utifrån vilken mamma barnmorskan hade framför sig. 

I resultatet framkom det att amning var betydelsefullt för de allra flesta av mammorna. Berg 

och Lundgren (2010) belyser vikten av att som barnmorska stödja och stärka mammorna. 

Resultatet visade att majoriteten av mammorna kände förtroende för personalen och kände 

att de blivit lyssnade på. De flesta av mammorna blev vänligt bemötta och blev tagna på 

allvar. De flesta utav mammorna kände att personalen fick dem att känna sig trygga och de 

upplevde att personalen kändes närvarande. Det har i tidigare forskning påvisats att stödet 

från barnmorskan är betydelsefullt. Att ge mammorna stöd vid amning är en av 

barnmorskans viktigaste uppgifter. Detta kan stärka mamman i hennes roll och göra att 

amningen initieras och bibehålls (Abduidhail m.fl., 2017). I resultatet framkom det att ett 

fåtal mammor upplevde uteblivet stöd trots en önskan om stöd. Mammorna hade en önskan 

om kontinuerligt stöd och att få hjälp av ett begränsat antal personer. Detta tror vi kan 

resultera i att mamman vågar tro på sig själv och på så sätt främjas amningen enligt Palmér 

(2010). Flera av mammorna kände en avsaknad av spontant stöd. De önskade att personalen 

kom in spontant och gav amningsstöd utan att de själva behövde be om det. Kan det vara så 

att det är tiden som är pressad för barnmorskorna. Barnmorskan kanske tar förgivet att allt 

fungerar bra om mamman inte påkallar hjälp?  

 

Enligt Palmér (2010) och Berg och Lundgren (2010) skall barnmorskan skapa en 

vårdrelation till varje enskild mamma och möta just hennes behov. Berg och Lundgren 

(2010) menar att information och stöd till den enskilda mamman kan stärka hennes förmåga 

att amma. På BB befinner sig mammorna i en utsatt och sårbar situation varför det är extra 

viktigt att barnmorskan bemöter henne med ödmjukhet och respekt. Mammorna behöver 

ofta uppmuntran och bekräftelse. Vårdrelationen ska byggas på respekt och förtroende. 

Mammans roll kan stärkas av barnmorskan genom att hon lyssnar och tar mamman på allvar 

(a.a). Att bidra till trygghet och skapa lugn hos föräldrarna beskriver Svensson och Zwedberg 

(2016) som amningsfrämjande arbete. Dock kanske det är svårt att be om hjälp på BB då 
man som nybliven mamma är sårbar (Berg och Lundgren, 2010). 
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6.2 Metoddiskussion 

Detta arbete baseras på en webbaserad enkätstudie med en kvantitativ ansats. Valet av en 

enkätstudie baserades på syftet med studien att insamla information från ett stort antal 

mammor för att synliggöra deras erfarenheter. Att använda enkäter är fördelaktigt när 

information från ett flertal människor ska insamlas under en begränsad period (Billhult, 

2017). Om kvalitativa intervjuer hade genomförts kunde beskrivningar av mammornas egna 

erfarenheter kunnat framkomma tydligare.  

Datainsamlingen skedde via ett webbprogram där vi utformade enkäten. Syftet var i fokus 

hela tiden, från att enkäterna utformades tills att resultatet var färdigt, vilket är i enlighet 

med Trost (2014). Relevanta frågor konstruerades i med hjälp av handledare som är väl 

insatt i ämnet samt genom att granska tidigare enkäter och litteratur. En pilotstudie gjordes i 

enlighet med Eliasson (2006) för att kontrollera att frågorna var tydliga och relevanta för 

syftet. Fem mammor svarade på enkäten, vissa korrigeringar gjordes efter detta, för att 

frågorna skulle bli lättförståeliga och svaren på så sätt mer korrekta. Detta styrker 

reliabiliteten som Borglin (2017) beskriver och avser hur tillförlitlig mätningen blir. Enkäten 

var inte beprövad tidigare, vilket dock kan vara en svaghet gällande reliabiliteten.  

Egenformulerade enkäter användes för att besvara på syftet på bästa sätt, vilket stärker 

validiteten som enligt Borglin (2017) handlar om att se om det som var avsett att mätas 

verkligen var det som mättes. I detta fall innebar det att frågorna var relevanta för syftet. 

Validitet styrks då enkäten ledde fram till ett resultat som svarade på vårt syfte och studien 

baseras på många deltagares svar. Urvalet begränsades till mammor som fått barn under år 
2016/2017 för att få ett så aktuellt resultat som möjligt. 

Bakgrundsfrågorna ställdes för att identifiera deltagarnas bakgrund och för utesluta att 

resultatet inte baserades på förväxlingsfaktorer, vilket enligt Polit och Beck (2012) är 

störande bakgrundsfaktorer som kan påverka utfallet och påverka resultatet i en missvisande 

riktning. Bakgrundsfrågorna gav en övergripande beskrivning av de mammor som besvarat 

enkäten. Sociodemografiska faktorer, så som utbildning, ålder, rökning och civilstatus har i 

tidigare forskning visat sig vara faktorer som kan påverka amningen (Henderson och 

Redshaw, 2011). Dessa faktorer kan bidra till olika svårigheter som kanske kan medföra att 

vissa mammor kan ha ett ökat behov av stöd. Bakgrundsfrågorna presenteras då de kan ge en 
ökad förståelse för resultatet i sin helhet.  

Webbenkätprogrammet var enkelt att använda. Svaren på enkäterna insamlades via sociala 

medier, vilket visade sig vara ett effektivt sätt att samla in data. Enligt Ali och Skärsäter 

(2017) är internet effektivt att använda vid datainsamling och är framtidens sätt att samla in 
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data. Mammorna kunde besvara enkäten när de ville då enkäten fanns tillgänglig dygnet 

runt. Detta kan ha medfört att så många deltagare svarade på enkäten. På fem dagar hade 

166 deltagare svarat på enkäten. Efter dessa dagar mattades svarsdeltagandet av och 

stannade. Hade enkäten delats i fler forum hade fler svar inkommit. Enkäten valdes att 

avslutas för att kunna hantera de svar som inkommit på ett bra sätt utifrån det begränsade 

tidsperspektivet studenterna hade att sammanställa arbetet. I en enkätstudie via webben kan 

det vara svårt att kontrollera omfattningen av möjliga deltagare, då länken varit tillgänglig 

för alla medlemmar i de sociala medier som använts (Trost, 2014). Det interna bortfallet var 

13 deltagare (7,8 %) som började svara på enkäten men som inte slutförde den. Frågan är om 

det kan ha berott på för många frågor eller om enkäten inte riktade sig till den specifika 

deltagaren. Dessa enkäter exkluderades. I relation till antal deltagare anses det interna 
bortfallet rimligt (Billhult, 2017).  

Deskriptiv statistik användes för att beskriva resultatet av de kvantitativa svaren som 

presenteras i proportioner (procent) och illustreras i diagram och tabeller (Trost,2014). I 

webbprogrammet insamlades alla svar på enkäterna och procent och medelvärden räknades 

ut av programmet och sammanställdes. Svaren där deltagarna fick skatta olika påståenden 

sammanslogs för att materialet skulle bli mer överskådligt och underlätta tolkningen av data. 

Svarsalternativen instämmer helt och instämmer delvis respektive instämmer inte och 

instämmer inte alls sammanställdes och procenten räknades samman.    

Under dataanalysen framkom mer kvalitativa data än förväntat, mer utförliga svar på de två 

avslutande öppna frågorna framkom. Det kan bero på att mammorna hade en önskan att 

sätta ord på sina erfarenheter då ämnet är aktuellt och väcker känslor. Dessa svar kändes 

värdefulla och togs tillvara, varför data analyserades inspirerat av kvalitativ innehållsanalys 

för att ta tillvara på dessa svar. Det kvalitativa resultatet gav mer utförliga beskrivna 

erfarenheter och fördjupade det kvantitativa resultatet. Båda studenterna läste igenom allt 

material flera gånger och diskuterade tillsammans. Detta för att försäkra oss om att 

innehållet inte omtolkades. För att öka trovärdigheten har citat valts att presenteras samt en 

matris över analysarbetet. Tillförlitligheten styrks då reflektion över förförståelsen har skett. 

Henricsson och Billhult (2017) beskriver att yrkesverksamhet och egna erfarenheter kan 

påverka förförståelsen och tolkningen av datainsamlingen. Båda studenterna har en 

förförståelse efter att ha arbetat på BB och har erfarenhet av att arbeta som sjuksköterska. En 
neutral hållning har använts i möjligaste mån då svaren analyserats.  

Materialet grundar sig på en webbenkät och urvalet var självrekryterat och begränsades till 

mammor som var aktiva på sociala media, på grund av det begränsade urvalet kan 

generaliserbarheten till andra grupper inte göras. Urvalet baseras på en specifik grupp som 
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vårdats i ett specifikt län, möjligen skulle det kvalitativa resultatet kunna vara överförbart i 

liknande kontext (Billhult, 2017).  

Ovan har de olika kvalitetsbegreppen diskuterats var för sig för kvantitativ respektive 
kvalitativ metod för att stärka studiens kvalitet (Henricsson, 2017).  

6.3 Etikdiskussion 
De fyra huvudkraven: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet har beaktats under arbetets gång. Detta är i enlighet med Vetenskapsrådets 

(2017) rekommendationer för forskning som berör människor, detta för att skydda 

deltagarna. Att utföra enkäter vi webben medför nya etiska dilemman, men etiska aspekter 

skall beaktas i samma utsträckning som vid pappersenkäter eller vid intervjuer. Ett problem 

med att använda webbenkät är att författarna egentligen inte vet vem som har besvarat 

enkäten, det kan ha varit så att ett antal deltagare inte var mammor som fött barn. Syftet med 

arbetet och frågorna har dock utformats på så sätt att det inte anses finnas något intresse för 
andra än de berörda att besvara enkäten.  

Enkäten inleddes med ett missivbrev där syftet med arbetet framgick, vilka författarna var 

och att enkäten var helt anonym. Där framgick även att samtycke till studien gavs genom att 

enkäten besvarades. Kontaktuppgifter till författare och handledare uppgavs för att 

deltagarna skulle ha möjlighet att ta kontakt vid frågor. Amning kan vara ett känsloladdat 

ämne för vissa och frågor om amning kan väcka känslor. Om deltagare hade behov av att 

diskutera dessa hade deltagaren kunnat ta kontakt för vidare hänvisning. Ingen deltagare 
kontaktade författare eller handledare under arbetets gång.  

Ett inklutionskriterie var att mamman skulle kunna förstå svenska. Detta anses vara ett etiskt 

dilemma då erfarenheter från icke svensktalande mammor inte framkommer i resultatet. 

Deras erfarenheter av amningsstöd kanske skiljer sig åt, då bristande kommunikation 

eventuellt kan medföra hinder. Dock översattes inte enkäten till olika språk på grund av 
tidsbrist.  

En styrka i detta arbete är att deltagarna var anonyma, författarna kunde inte på något sätt 

veta vem deltagaren var. Deltagaren tilldelades ett specifikt nummer. Enkäterna har bevarats 

i en inlåst dator och lösenord krävts för åtkomst. Författarna träffade aldrig deltagarna, då 

deltagarna besvarade enkäten via webben. Att deltagare och författare inte träffat varandra 

kan ses som både för- och nackdel. En nackdel kan vara att deltagarna inte haft möjlighet att 

få förtroende för författarna. En fördel kan vara att deltagaren inte fått någon personlig 

relation till författarna och därmed eventuellt vågat svara ärligt på känsliga frågor. Om en 
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intervjustudie genomförts där deltagaren varit tvungen att träffa och skapa en relation till 

författarna kan risken ha varit att deltagaren inte vågade vara helt ärlig utan svarat så som de 

tror att författaren vill. Vår avsikt med studien var att få så ärliga svar som möjligt för att 
kunna belysa både positiva och negativa erfarenheter. 

6.4 Slutsatser 
Mammorna hade både positiva och negativa erfarenheter av amningsinformationen och 

amningsstödet under BB-tiden. Hälften av mammorna fick information om amning vid 

ankomst till BB medan resterande hälft inte fick amningsinformation. En amningsplan 

mellan mamman och personalen saknades hos de allra flesta av mammorna. Ett flertal av 

mammorna saknade spontant stöd, att få hjälp utan att be om det. Vid den praktiska 

amningshjälpen visade resultatet att personalen använde sina händer på bröstet och barnen 

och endast ett fåtal blev instruerade med hjälp av docka och lösbröst. En del av mammorna 

hade erfarenhet av att informationen var tvetydlig och en del önskade mer information, både 

skriftligt och muntligt. Majoriteten kände att de hade möjlighet att ställa frågor och att de 

uppmuntrades att be om amningshjälp. Det framkom att mammorna önskade kontinuerligt 

stöd av personalen, stöd av sin partner och spontant stöd. Ibland beskrevs att stödet uteblev. 

De flesta av mammorna kände förtroende för personalen och hade positiva erfarenheter av 

att amningsstödet. Merparten mammor var nöjda med amningsinformationen och 

amningsstödet på BB, dock var en del mammor missnöjda och hade negativa erfarenheter. 

Dessa mammor behöver synliggöras för att förbättra BB-vården och främja en så god 
amningsstart som möjligt.  

6.5 Kliniska implikationer 
Merparten av mammorna är nöjda vilket bevisar att personalen utför ett betydelsefullt arbete 

som bör belysas och uppmuntras. Resultatet kan användas i klinisk praxis på BB genom att 

personalen får förståelse och medvetenhet om vilka erfarenheter mammorna har, önskar och 

saknar gällande information och amningsstöd. Resultatet visar att personalen behöver bli 

mer samstämmig avseende information och amningsstöd till mammorna, ge mer spontant 

amningsstöd till mammorna samt involvera partnern och ha en öppen kommunikation för att 

synliggöra de mammor som inte är nöjda. Fler individuella amningsplaner bör upprättas och 

den praktiska amningshjälpen bör i större utsträckning instrueras med hjälp av docka och 
lösbröst.  
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6.6 Förslag på framtida forskning 
Förslag på framtida forskning kan vara att studera sambanden mellan hur olika 

bakgrundsfaktorer kan påverka behovet av amningsstöd. Även sambanden mellan 

amningsstöd, EDA och oxytocininfusion. Att jämföra förstföderskor respektive omföderskors 

specifika behov av amningsstöd skulle identifiera vilket riktat stöd respektive grupp av 

mammor framförallt behöver och på så sätt individanpassa vården ytterligare. Ytterligare 

förslag på framtida forskning kan vara att undersöka hur icke svensktalande mammor 

upplever amningsstödet för att identifiera kulturella aspekter gällande information och 
amningsstöd. 
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BILAGA A; ARTIKELMATRIS  
 

Författare 

Artikelns titel  
Tidskrift, år  
Land 

Syfte Metod 
Material 
Design 
Urval  

Resultat  

Abuidhail, J., Odeh, A., Ibrewish, T., 
Alqam, B., & Alajrab, I. 
 
Evaluation of postnatal education on 
breastfeeding technique of Jordanian 
mothers.  
 
British Journal Of Midwifery, (2017) 
 
Jordanien 
 

Att mäta effekten av 
hur 
amningsutbildning 
efter förlossningen 
påverkar nyblivna 
mammor. 

En kvasiexperimentell, icke ekvivalent 
kontrollgrupp med för och efter design för att 
mäta effekten av amningsutbildning efter 
förlossningen, bland n= 216 jordanska mödrar i 
åldern 15–49 år. En grupp fick en 
amningslektion efter förlossningen medans 
jämförelsegruppen fick vanlig daglig vård på 
sjukhuset. Data insamlades före och efter 
interventionen. 
 
 
 
 

Amningsutbildning efter förlossning är effektivt 
för att främja amningsfärdigheter och exklusiv 
amning. Barnmorskor har en viktig roll och det 
är viktigt att informera och undervisa 
mammorna.  
 

Al Namir, H. A., Brady, A., & 
Gallagher, L.  
 
Fathers and breastfeeding: Attitudes, 
involvement and support.  
 
British Journal Of Midwifery, (2017) 
 
England  

Att granska befintlig 
litteratur om fäders 
attityder till amning 
och deras deltagande 
och stöd till 
mammorna. 

Litteraturöversikt. Studier grupperades initialt 
enligt forskningsdesign. De valda studierna 
granskades och grupperades sedan under teman. 
En narrativ syntetiseringsmetod användes för 
att utveckla diskussionen. Datainsamling via 
bibliotek och elektroniskt januari 2014 till juni 
2015 innefattade peer reviewed litteratur som 
publicerade mellan år 1992 och 2015 i England. 
 
 
 
 
 
 
 

Faderns positiva attityd, engagemang och stöd 
påverkade mammans beslut att amma och 
hennes engagemang. Mammor med stöd från 
sin partner ammade i större utsträckning och 
längre. Att utesluta fäder från 
amningsförberedelser och amningsstöd kan 
leda till minskad livskvalité och fädernas tro på 
sig själv. 
 
 



 2  

Binns, C., Lee, M., & Low, W. Y. 
 
The Long-Term Public Health Benefits 
of Breastfeeding.  
 
Asia-Pacific Journal Of Public 
Health, (2016) 
 
Internationellt 

Att uppdatera och ge 
en översikt över de 
viktigaste långsiktiga 
fördelaktiga 
hälsoeffekterna av 
amning, med särskild 
tonvikt på effekten av 
kronisk sjukdom hos 
vuxna.  
 

Litteraturöversikt. En sammanställning av de 
senaste stora systematiska översikterna från 
WHO, American Academy of Pediatrics, USA 
Technology Assessment Report, Surgeon 
Generals Call to Action, och National Health and 
Medical Research Council (Australia) som berör 
amning och de långsiktiga hälsoeffekterna.  

 

Mortaliteten hos barn som inte ammade var 
betydligt högre än hos de som ammade. 
Amningshjälp var en av de viktigaste faktorerna 
för att minska spädbarnsdödligheten. Amning 
skyddar också mot infektioner. De stora 
långsiktiga fördelarna med amning som anges i 
WHO-rapporten inkluderar följande: 
• Amning var förknippad med högre prestanda 
på intelligenstester och kognitiv utveckling. 
• Amning minskar risken för fetma i 
barndomen och senare hos vuxna. 
• En minskning av risken för typ 2-diabetes. 
• En liten skyddande effekt hittades mot förhöjt 
systoliskt blodtryck. 
 

Brown, A. 
 
Maternal trait personality and 
breastfeeding duration: the 
importance of confidence and social 
support.  
 
Journal Of Advanced Nursing, (2014) 
 
England 

Att utforska 
sambanden mellan 
amningens 
varaktighet, 
mammans 
personlighet, 
mammans attityd 
och erfarenhet av 
amning. 
 
 
 
 
 
 
 
 

En tvärsnittsstudie. Totalt n= 602 mammor med 
barn i åldern 6–12 månader, fyllde i ett 
frågeformulär som undersökte personliga 
egenskaper, amningsduration och attityder och 
erfarenheter av amning. Uppgifterna samlades 
in mellan mars-juni 2009. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mödrar som var extroverta, känslomässigt 
stabila och samvetsgranna var signifikant mer 
benägna att initiera och fortsätta amma under 
längre tid. Mödrar som var mer introverta och 
hade ångest förhindrades att söka stöd. Dessa 
fick fler svårigheter med amningen. Attityder 
och erfarenheter kan relateras till de olika 
personlighetsdragen. Att förstå påverkan av 
moderns personlighet kan vara ett 
användningsfullt verktyg för amningsstöd för 
att känna igen mammor som kan behöva extra, 
riktat stöd. 
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Cakmak, H., & Kuguoglu, S.  
 
Comparison of the breastfeeding 
patterns of mothers who delivered 
their babies per vagina and via 
cesarean section: an observational 
study using the LATCH breastfeeding 
charting system.  
 
International Journal Of Nursing 
Studies, (2007) 
 
Turkiet 
 

Att bedöma och 
jämföra 
amningsprocessen 
hos mammor som 
var förlösta vaginalt 
eller med kejsarsnitt.  
 

Observationsstudie med jämförelse analys. 
Intervjuer gjordes med inledande frågor och 
inspelning av 3 amningar gjordes där LATCH 
diagrammet användes för att bedöma 
amningsmönstret. Deltagare: n= 118 mammor 
förlösta med sectio och n= 82 mammor som var 
vaginalförlösta.	

Visade att mödrar förlösta med kejsarsnitt 
behöver mer amningsstöd än kvinnor som fött 
vaginalt. Det är viktigt att personalen 
uppmuntrar och stödjer mammorna så att 
amningen lyckas.  

Chang, Z., & Heaman, M.  
 
Epidural analgesia during labor and 
delivery: effects on the initiation and 
continuation of effective 
breastfeeding.  
 
Journal Of Human Lactation, (2005) 
 
Kanada 

Att undersöka 
samband mellan 
epiduralanestesi 
under vaginal 
förlossning och 
amning.  

Prospektiv kohortstudie. Jämförelse mellan 
mammor i åldern 19–44 år. N= 63 mammor 
hade inte fått epidural och n= 52 mammor som 
hade fått epidural. Undersökningen gjordes på 
mammor som fått friska barn. Spearmans 
rangkorrelation har använts. P < .05. 
 
 
 

Man kan inte se en signifikant skillnad på 
amningsfrekvensen hos mammor som fått 
epidural i jämförelse med de som inte har fått 
epidural. 
 
 
 

Furber, C., & Thomson, A. 
 
Midwives in the UK: an exploratory 
study of providing newborn feeding 
support for postpartum mothers in the 
hospital.  
 
Journal Of Midwifery & Women's 
Health, (2007) 
 
England 
 

Att utforska 
barnmorskors 
synpunkter och 
erfarenheter av att ge 
amningsstöd. 

En del av en större studie som använt grounded 
teori. En kvalitativ, induktiv metod. 
Djupintervjuer genomfördes med n= 30 
barnmorskor.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Det framkom att barnmorskorna saknade tid, 
vilket ger en viss uppfattning om 
barnmorskornas arbetsmiljö, de hade svårt att 
räcka till och det skapade press. De önskade 
mer tid till att svara på frågor och hjälpa 
mammorna med amningen. De hade inte tid att 
vara med under en hel amning utan var ofta 
tvungna att avbryta för någon annan 
arbetsuppgift. 



 4  

Graffy, J., & Taylor, J.  
 
What information, advice, and support 
do women want with breastfeeding?  
 
Birth: Issues In Perinatal Care, 
(2005) 
 
England 
 

Att undersöka 
kvinnors perspektiv 
av information, råd 
och stöd de får vid 
amning. 

Kvalitativ analys. N= 654 mammor svarade på 
frågeformulär med öppna frågor om 
erfarenheter kring amningsstöd efter 
förlossningen och ett kompletterande 
frågeformulär när barnen var 6 veckor gamla.	
	

Många kvinnor hade positiva erfarenheter av 
amningsstöd. En del saknade också stöd. De 
önskade information om amning och vad de 
kunde förvänta sig. De ville ha praktisk hjälp 
och effektiv rådgivning. Samt känna trygghet, 
få bekräftelse och uppmuntran. 

Gu, V., Mackinnon, A., Samuel, S., 
Feeley, N., Gold, I., Hayton, B., & ... 
Carter, C. S.  
 
Intrapartum Synthetic Oxytocin and 
Its Effects on Maternal Well-Being at 
2 Months Postpartum.  
 
Birth: Issues In Perinatal Care, 
(2016) 
 
Kanada 
 

Att undersöka 
konsekvenser av 
oxytocinanvändning 
under förlossningen. 
Studien undersökte 
sambandet mellan 
oxytocin och 
moderns 
oxytocinnivåer, 
amning och moderns 
mentala hälsa 2 
månader 
postpartum.  

Kvalitativ deskriptiv metod. Kvinnor 
rekryterades under graviditeten eller inom 48 
timmar efter förlossningen. Totalt besöktes n= 
386 kvinnor i deras hem 2 månader efter 
förlossningen där kompletterade frågeformulär 
som bedömde amning, depression, ångest, 
posttraumatisk stress fylldes i. Oxytocinnivåer 
erhölls från blodprover och oxytocin 
doseringsinformation samlades från journaler. 

Dosen oxytocin som givits under förlossningen 
sammanställdes med den egna oxytocinnivån 
som fanns i blodet 2 månader efter 
förlossningen. Kvinnor som ammade helt efter 
2 månader hade fått mycket mindre dos 
oxytocin under förlossningen jämfört med 
mammor som inte helammade. Högre 
ocxytocinnivåer accosierades med depressiva, 
oroliga och kroppsliga symtom. 
 
 
 
 

Henderson, J., & Redshaw, M. 
 
Midwifery factors associated with 
successful breastfeeding.  
 
Child: Care, Health & Development, 
(2011) 
 
England 

Undersöka hur 
barnmorskornas 
handläggning 
påverkar amningen i 
ett övergripande 
sammanhang av 
sociodemografiska 
och kliniska 
influenser. 

Data från en nationell undersökning som 
genomfördes i England 2006 användes. 
Frågeformulär skickades till ett slumpmässigt 
urval av n= 4800 nya mödrar. Analyser 
genomfördes för att undersöka sambanden 
mellan sociodemografiska, kliniska och 
barnmorskors påverkan vid amning. Logistisk 
regression användes för att uppskatta de 
specifika effekterna av barnmorskornas 
påverkan.  
 
 
 
 
 
 

Den mest utmärkande faktorn var mammans 
avsikt att amma. Mammans ålder, frånvaro av 
hälsoproblem hos barnet och en kort vistelse på 
sjukhuset var det mest viktiga faktorerna de 
första dagarna efter förlossningen. Vid 3 
månaders ålder var amningen associerad med 
sociodemografiska skillnader och 
förlossningsfaktorer.  I alla skeden var amning 
väsentligen associerad med att få rådgivning, 
stöd och hjälp och uppmuntran från 
barnmorskor. 
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Kanotra S. 
 
Challenges faced by new mothers in 
the early postpartum period: An 
analysis of comment data from the 
2000 Pregnancy Risk Assessment 
Monitoring System (PRAMS) survey.  
 
Maternal and Child Health 
Journal,(2007) 
 
USA 

Att identifiera 
utmaningar som 
mödrar möter 2–9 
månader efter 
förlossningen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kvalitativ metod. Data samlades in från n= 324 
kvinnor i 10 olika stater, från ett register där 
mödrars hälsa kartlagts genom deras egna 
beskrivna erfarenheter. Urvalet baserades på de 
som själva skrivit kommentarer i registret. 	

Det visade sig att mödrar ville ha mer socialt 
stöd och utbildning. Hjälp med 
amningnsproblem och postpartumdepression. 
Samt möjlighet till längre tid på sjukhuset. 
Vissa av mödrarnas problem kunde påverkas av 
vårdpersonalens bemötande.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kornides, M., & Kitsantas, P.  
 
Evaluation of breastfeeding 
promotion, support, and knowledge of 
benefits on breastfeeding outcomes.  
 
Journal Of Child Health Care, (2013) 
 
USA 

Att undersöka hur 
amningsförberedelse
r, mammors kunskap 
om amningens 
fördelar, familjen och 
vårdens stöd 
påverkar amningen i 
nyföddhetstiden.  

Kohortstudie med deskriptiv statistik. N= 3033 
kvinnor deltog och fick svara på frågeformulär 
via mail under maj 2005 till juni 2007.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	

Cirka 85 procent av kvinnorna i studien började 
amma. Vid två månader fortsatte 63,8 procent 
amma, medan endast 38,1 procent ammade 
helt. Mammor med ökad kunskap om 
amningens fördelar var mer benägna att börja 
amma och mer benägna att amma helt två 
månader efter förlossningen än de med lägre 
kunskapsnivåer gjorde. Kvinnor vars familjer 
stödde helamning var mer benägna att börja 
och fortsätta amma. Kliniker som bara stödde 
amning ökade också oddsen för en kvinna som 
initierade amning. Åtgärder för att öka 
mödrarnas kunskaper om amning och familjer 
och klinikers stöd till amning i 
nyföddhetsperioden kan bidra till att öka 
amningsfrekvensen. Uppmuntran till amning 
måste vara en prioritet bland vårdgivare för att 
förbättra mödrars och spädbarns hälsa. 
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Magnusson, M., Lagerberg, D., & 
Wallby, T. 
 
No widening socioeconomic gap 
within a general decline in Swedish 
breastfeeding.  
 
Child. Care Health & Development, 
(2016) 
 
Sverige  

Att studera 
potentiella 
socioekonomiska 
skillnader inom den 
allmänna nedgången 
i amning över tiden.  
 
 

Kvantitativ metod. Data samlades in från ett 
statistiskt register och databaser från n= 51 415 
barn födda mellan 2004-2011. Studien var en 
longitudinell studie som pågick under sju år där 
kohortstudier gjordes i två svenska städer.	

Det finns skillnader i amningsfrekvens mellan 
olika socioekonomiska förhållanden. Dock ser 
man att amningsstatistiken sjunker i alla 
samhällsklasser och att stöd måste ges till alla 
grupper i samhället för att vända den negativa 
trenden i amningsstatistiken. 
 
 
 
 
 

Moore, E. R.  
 
Early Skin-To-Skin Contact for 
Mothers and Their Healthy Newborn 
Infants.  
 
JOGNN: Journal Of Obstetric, 
Gynecologic & Neonatal Nursing, 
(2013) 
 
USA 
 

Bedöma effekten av 
omedelbar eller tidig 
hud- mot hudkontakt 
hos friska nyfödda 
barn jämfört med 
barn som inte låg 
hud mot hud lika 
snabbt, för att se om 
det påverkar 
amningen och 
barnfysiologin.  

Systematisk litteraturöversikt och meta analys. 
34 randomiserade kontrollstudier involverades 
som innefattade totalt n= 2,177 deltagare. 	

Kvinnor som haft tidig hud- mot hudkontakt 
ammade mer 1 - 4 månader efter födseln och 
fler av dessa mammor helammade. Barnen som 
fick tidig hud- mot hudkontakt hade bättre 
fysiologiska värden än de barnen som ej fick 
tidig hud- mot hudkontakt. 
	

Palmér, L., Carlsson, G., Mollberg, M., 
& Nyström, M.  

Breastfeeding: An existential challenge 
– women’s lived experiences of 
initiating breastfeeding within the 
context of early home discharge in 
Sweden.  

International Journal of Qualitative 
Studies on Health and Well-being, 
(2010) 

Sverige 

Att beskriva kvinnors 
erfarenheter av att 
initiera amning vid 
tidig hemgång.  

Kvalitativ metod. 
Intervjuer baserade på fenomenologisk filosofi. 
N= 8 kvinnor intervjuades två månader efter 
förlossningen.  

Trots goda förutsättningar kan amningen 
innefatta både fysiska och existentiella 
problem. Amningen kan ses som ett samspel 
mellan mor och barn. Det är betydelsefullt för 
vårdpersonalen att bemöta mamman på ett 
ödmjukt sätt och få henne att tro på sin egen 
förmåga. 
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Palmér, L., Carlsson, G., Mollberg, M., 
& Nyström, M.  
 
Severe breastfeeding difficulties: 
Existential lostness as a mother—
Women’s lived experiences of 
initiating breastfeeding under severe 
difficulties.  
 

International Journal of Qualitative 
Studies on Health and Well-Being, 
(2012) 

Sverige 

 

Att beskriva kvinnors 
erfarenheter av att 
initiera amning vid 
allvarliga svårigheter. 

Kvalitativ metod 
Intervjuer baserade på fenomenologisk filosofi. 
N= 8 kvinnor som hade svårigheter med 
amningen intervjuades två månader efter 
förlossningen.	

Mammor med svåra amningsproblem känner 
sig ofta ensamma och utsatta. På grund av 
svårigheter med amningen kan de uppleva 
lidande och osäkerhet i sitt moderskap. 

Perrine, C. G., Galuska, D. A., Dohack, 
J. L., Shealy, K. R., Murphy, P. E., 
Grummer-Strawn, L. M., & Scanlon, 
K. S.  
 
Vital Signs: Improvements in 
Maternity Care Policies and Practices 
That Support Breastfeeding - United 
States, 2007-2013.  
 
MMWR: Morbidity & Mortality 
Weekly Report, (2015) 
 
USA och Colombia 
 
 
 
 
 
 

Att undersöka varför 
många mammor inte 
fortsätter att amma 
trots att de vill. 
Undersökning 
gjordes för att se om 
WHO´s 10 
amningssteg 
användes på olika 
sjukhus och om det 
hade något samband 
med 
amningsstatistiken.	

Kvantitativ metod. En undersökning pågick 
mellan 2007 – 2013 på förlossningskliniker i 
USA och Colombia. Förlossningsklinikerna 
undersöktes avseende hur trender på 
förlossningen och BB påverkar amningen och 
om de arbetade utifrån de tio stegen till 
framgångsrik amning.	

Det har visat sig att inte alla steg i WHO´s 
rekommendationer användes men att de som 
utbildade mammorna bidrog till en högre 
amningsfrekvens. Mer stöd och utbildning 
behövs till mammorna som vårdas på sjukhus. 
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Raisler, J.  
 
Against the odds: breastfeeding 
experiences of low income mothers.  
 
Journal Of Midwifery & Women's 
Health, (2000) 
 
USA 

Att se vad kvinnor 
med låg inkomst har 
för erfarenheter av 
amning inom vården 
och hur de 
integrerade 
amningen i det 
dagliga livet.  
 
	

Kvalitativ studie där fokusgruppintervjuer 
gjordes med totalt n= 42 deltagare i varierade 
åldrar. Alla kvinnorna var födda och uppväxta i 
USA.	

Kvinnorna sa att det kunde få mycket hjälp av 
kunniga och hjälpsam vårdpersonal, där det 
etablerades stödjande och personliga kontakter 
och de underlättade amningen genom konkreta 
åtgärder. Vissa vårdgivare missade 
möjligheterna att prata om amning, gav felaktig 
information och uppmuntrade till att ge 
ersättning. Det kunde vara svårt att fortsätta 
med amningen hemma men om vårdgivaren 
lyssnade på kvinnornas tankar och erfarenheter 
hos mödrar med låg inkomst kan en mer 
kulturbaserad vård ges och på så sätt förbättra 
amningsfrekvensen. 
	

Schafer, E., Campo, S., Colaizy, T., 
Mulder, P., & Ashida, S.  
 
Influence of Experiences and 
Perceptions Related to Breastfeeding 
One’s First Child on Breastfeeding 
Initiation of Second Child.  
 
Maternal and Child Health Journal, 
(2017) 
 
USA 

Att undersöka 
huruvida 
fysiologiska, 
psykologiska och 
sociala erfarenheter 
av amning med 
första barnet 
påverkade amningen 
med andra barnet. 

Kvantitativ design. Data från n= 174 
omföderskor som deltagit i en tidigare studie 
och ammat sitt första barn, deltog i en 
uppföljande studie 6 år senare. Analyserades 
med exakt logistik regression. 

Mammor som hade amningsproblem med 
första barnet ammade sitt andra barn i mindre 
utsträckning än de som hade god tidigare 
amningserfarenhet.	Åtgärder för att hjälpa 
mammor som har en tidigare dålig 
amningserfarenhet kan hjälpa henne att initiera 
amning med nästa barn. Genom att fokusera på 
vad som inte fungerade första gången och 
hjälpa henne utifrån detta. 
 
 
 
 
 

Schwarz, E., Ross-Cowdery, M., 
Corbelli, J., Lewis, C., & Papic, M. 
  
Counseling About the Maternal Health 
Benefits of Breastfeeding and Mothers' 
Intentions to Breastfeed.  
 
Maternal & Child Health Journal, 
(2017) 
 
USA 

Att utvärdera 
effekten av 
rådgivning om 
hälsofördelarna med 
amning för mamman 
och mammors 
avsikter att amma.  

Kvantitativ metod. N= 65 kvinnor fick svara på 
en enkät före och efter ett rådgivningstillfälle. 
Sedan jämfördes deras kunskap och inställning 
genom logistik regression.  

Rådgivning om hälsoeffekterna av amning för 
mammorna ökar kunskapen och 
medvetenheten samt kan stärka gravida 
kvinnors avsikter att amma. 
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BILAGA B; WEBBENKÄT 
 

 
 

Mammors erfarenhet av amningsstöd under BB-
tiden  

Inbjudan att delta i kartläggning om amningsstöd på BB  

Informationsblad till Dig som deltagare i undersökningen  

Hej!  

Vi är två sjuksköterskor, Elin Hirvelä och Elin Landén, som studerar till barnmorskor och 
skall genomföra en magisteruppsats vid Mälardalens högskola i Västerås. Vi är intresserade 
av mammors erfarenheter av amningsstöd från vårdpersonalen under BB-tiden.  

Vi riktar oss till dig som fått barn under år 2016/2017 och vårdats på BB i xxxx.  

Informationen insamlas med hjälp av ett frågeformulär och det tar ca 5 - 10 minuter att 
besvara formuläret.  

Det är helt frivilligt att delta, men genom att svara på formuläret och skicka in det ger Du ditt 
samtycke. Ångrar Du dig får Du när som helst avbryta deltagandet utan att behöva ge något 
skäl till det.  

Enkäten är helt anonym och inga personuppgifter samlas in. De besvarade frågeformulären 
förvaras i en låst dator och förstörs efter att vår uppsats blivit godkänd. Du som deltagare kan 
få ta del av studiens resultat om Du så önskar.  

Vår förhoppning är att resultatet ska kunna användas för att främja en så god amningsstart 
som möjligt.  

Vidare information lämnas gärna:  

Elin Hirvelä, leg sjuksköterska Barnmorskestuderande� Tel: 073–7565435, E-post: 
eha17001@student.mdh.se  

Elin Landén, leg sjuksköterska Barnmorskestuderande� Tel: 072–2502369� E-post: 
eln17003@student.mdh.se  

Handledare Marianne Velandia, leg barnmorska Universitetslektor, Mälardalens högskola 
Tel: 021–107365� E-post: marianne.velandia@mdh.se  
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BILAGA C; TABELL ÖVER MAMMORNAS ERFARENHETER AV INFORMATION OCH 
STÖD 

 
 

 

 

 

 

 

  

n=153 Instämmer 
helt 

(1) 

Instämmer 
delvis 

(2) 

Vet ej 

(3) 

Instämmer 
inte 

(4) 

Instämmer 
inte alls 

(5) 

M 

SD 

Jag fick information 
om amning vid 
ankomstsamtalet till 
BB 

n = 40 

26,14 % 

n = 38 

24,84 % 

n= 27 

17,65 % 

n = 31 

20,26 % 

n = 17 

11,11 % 

2,65 

1,35 

Jag fick information 
om barnets 
amningssignaler 

n = 28 

18,30 % 

n = 49 

32,03 % 

n= 34 

22,22 % 

n = 27 

17,65 % 

n = 15 

9,80 % 

2,69 

1,24 

Jag fick information 
om hur ofta barnet 
brukar suga de första 
dygnen 

n = 35 

22,88 % 

n = 46 

30,07 % 

n =15 

9,80 % 

n = 39 

25,49 % 

n = 18 

11,76 % 

2,73 

1,37 

Jag uppmuntrades att 
be om amningshjälp 

n = 72 

47,06 % 

n = 37 

24,18 % 

n = 11 

7,19 % 

n = 18 

11,76 % 

n = 15 

9,80 % 

2,13 

1,38 

Jag kände att jag 
hade möjlighet att 
ställa frågor 

n = 88 

57, 94 % 

n = 45 

29,41 % 

n = 6 

3,92 % 

n = 10 

6,54 % 

n = 4 

2,61 % 

1,67 

1,01 

Jag upplevde att 
personalen hade tid 
att svara på mina 
frågor 

n = 81 

52,94 % 

n = 44 

28,76 % 

n = 4 

2,61 % 

n = 16 

19,46% 

n = 8 

5,23 % 

1,86 

1,20 

Jag hade önskat mer 
information om 
amning 

n = 28 

18,30 % 

n = 33 

21,57 % 

n = 17 

11,11 % 

n = 39 

25,49 % 

n = 36 

23,53 % 

3,14 

1,46 

Personalen 
informerade mig om 
hur nappanvändning 
kan påverka 
amningen 

n = 29 

18,95 % 

n = 24 

15,69 % 

n = 16 

10,46 % 

n = 42 

27,45 % 

n = 42 

27,45 % 

3,29 

1,49 
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n=153 Instämmer 
helt 

(1) 

Instämmer 
delvis 

(2) 

Vet ej 

(3) 

Instämmer 
inte 

(4) 

Instämmer inte 
alls 

(5) 

M 

SD 

Personalen kom in till mig 
och erbjöd amningsstöd utan 
att jag ringde på klockan 

n = 26 

16,99 % 

n =33 

21,57 % 

n= 13 

8,50 % 

n = 36 

23,53 % 

n = 45 

29,41 % 

3, 27 

1,50 

Jag kände förtroende för 
personalen på BB 

n = 86 

56,21 % 

n = 45 

29,41 % 

n= 5 

3,27 % 

n = 11 

7,19 % 

n = 6 

3,92 % 

1,73 

1,08 

Personalen kändes 
närvarande 

n = 75 

49,02 % 

n = 45 

29, 41 % 

n = 4 

2,61 % 

n = 20 

13,07 % 

n = 9 

5,88 % 

1,97 

1,26 

Personalen fick mig att känna 
mig trygg 

n = 82 

53,59 % 

n = 49 

32,03 % 

n = 3 

1,96 % 

n = 15 

9,80 % 

n = 4 

2,61 % 

1,76 

1,06 

Jag blev vänligt bemött n = 100 

65,36 % 

n = 48 

31,37 % 

n = 1 

0,65 % 

n = 2 

1,31 % 

n = 2 

1,31 % 

1,42 

0,70 

Jag kände att personalen 
lyssnade på mig 

n = 87 

56,86% 

n = 48 

31,37 % 

n = 3 

1,96 % 

n = 9 

5,88 % 

n = 6 

3,92 % 

1,69 

1,04 

Jag kände att jag blev tagen 
på allvar 

n = 91 

59,48 % 

n = 40 

26,14 % 

n = 6 

3,92 % 

n = 9 

5,88 % 

n = 7 

4,58 % 

1,70 

1,09 

Personalen kändes stressad n = 19 

12,42% 

n = 35 

22,88 % 

n = 13 

8,50 % 

n = 54 

35,29 % 

n = 32 

20,92 % 

3,29 

1,36 

Jag upprättade en 
amningsplan tillsammans 
med personalen 

n = 5 

3,27 % 

n = 19 

12,42 % 

n = 6 

3,92 % 

n = 39 

25,49 % 

n = 84 

54,90 % 

4,16 

1,17 

Jag fick hjälp att hitta en 
avslappnad amningsställning 

n = 33 

21,71 % 

n = 47 

30,92 % 

n = 6 

3,95 % 

n = 29 

19,08 % 

n = 37 

24,34 % 

2,93 

1,53 

Personalen instruerade mig 
med docka och lösbröst  

n = 6 

3,92 % 

n = 7 

4,58 % 

n =1 

0,65 % 

n = 31 

20,26 % 

n = 108 

70, 59 % 

4,49 

1,01 

Personalen använde sina 
händer på barnet och bröstet 

n = 40 

26,14 % 

n = 34 

22,22 % 

n = 12 

7,84 % 

n = 22 

14,38 % 

n =45 

29,41 % 

2,99 

1,61 

Jag kände press från 
personalen att amma 

n = 13 

8,50 % 

n = 17 

11,11 % 

n =5 

3,27 % 

n = 45 

29,41 % 

n = 73 

47,71 % 

 

 

3,97 

1,31 

n=153  Instämmer 
helt 

Instämmer 
delvis 

Vet ej 

(3) 

Instämmer 
inte 

Instämmer inte 
alls 

M 

SD 
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(1) (2) (4) (5) 

Min partner involverades vid 
amningen 

n = 19 

12,42 % 

n = 27 

17,65 % 

n = 8 

5,23 % 

n = 45 

29,41 % 

n = 54 

35,29 % 

3,58 

1,44 

Jag fick stöd av mig partner 
vid amningen 

n = 103 

67,32 % 

n = 30 

19,61 % 

n = 4 

2,61 % 

n = 11 

7,19 % 

n = 5 

3,27 % 

1,59 

1,06 

Jag önskar att jag fått mer 
hjälp och stöd av personalen 

n = 22 

14,38 % 

n = 35 

22,88 % 

n = 14 

9,15 % 

n = 37 

24,18 % 

n = 45 

29,41 % 

3,31 

1,46 

Jag upplevde lugn och ro på 
BB  

n = 74 

48,37 % 

n = 54 

35,29 % 

n = 3 

1,96 % 

n = 12 

7,84 % 

n = 10 

6,54 % 

1,89 

1,18 
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BILAGA D; EXEMPEL PÅ ANALYSMATRIS  
Meningsbärande enhet Kondensering Kod Subkategori  Kategori  
Nöjd med personalens hjälp.  
Är nöjd med mitt BB-besök.  
Nu har jag lyckats börja helamma 
vilket var mitt mål som personalen 
även förklarade hur jag skulle nå. 

Nöjd med 
personalens hjälp 
och nöjd med mitt 
besök på BB 

Stöd av personalen 
 
Nå sitt mål  

Betydelsefullt stöd Stöd 

Personalen fick mig aldrig att få 
dåligt samvete över att jag vale 
bort amningen med nr 2, vilket 
kändes jätteskönt 

Personalen fick mig 
inte att få dåligt 
samvete över att jag 
inte ammar 

Stöd i sitt val 
 
Personalens 
agerande  

Betydelsefullt stöd   Stöd 

Jag hade önskat att någon hade 
lyssnat på mig om att min son inte 
fick i sig någonting och att 
amningen inte funkade.  
Skulle önskat att personalen 
ställde fler frågor och informerade 
om saker som skulle göras 

Önskar att någon 
hade lyssnat på mig.  
 
Jag önskar att 
personalen ställde 
fler frågor och 
informerade mer 

Att inte bli lyssnad 
på  
 
Saknad av 
information  
 
Saknad av frågor  

Uteblivet stöd   Stöd 

Fick ingen hjälp på BB trots att jag 
bad om hjälp. När jag bad om 
hjälp kikade de i 3 sekunder och sa 
”det ser bra ut” men vi gjorde helt 
fel visade det sig  

Fick ingen hjälp 
trots önskemål om 
att få hjälp  
Vi gjorde fel visade 
det sig 

Missnöjd med 
personalens 
engagemang, vilket 
resulterade i 
otillräckligt stöd  
 

Uteblivet stöd Stöd 

Kontinuerligt stöd och info. 
Räcker med att knacka på, komma 
in och vara fokuserad på mig som 
unik patient och nybliven mamma 

Det räcker att 
personalen kommer 
in och är fokuserad 
på mig som patient, 
får mig att känna 
mig unik 
 
 

Önskan om att få 
mer stöd och känna 
sig unik 
 
 

Kontinuerligt stöd Stöd 
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Meningsbärande enhet  Kondensering Kod  Subkategori Kategori  
Jag hade önskat hjälp med 
amningen av färre personer (3-4 
olika under samma skift). Det blev 
ingen kontinuitet och det kändes 
som att börja om från början hela 
tiden  

Jag önskar att färre 
hjälpte mig med 
amningen. 
 
Det vart ingen 
kontinuitet  

En önskan om färre 
personal vid 
amningsstöd 
 
Önskan om 
kontinuitet vid 
amningsstöd  

Kontinuerligt stöd Stöd 

Jag saknade att få ha min sambo 
närvarande som stöd under 
nätterna. Då det var tredje barnet 
och högt tryck på BB så bestämdes 
det att min sambo inte fick vara 
kvar trots att jag haft dålig 
amningserfarenhet sen tidigare 
och behövde avlastning och stöd 

 
Jag har haft dålig 
amningserfarenhet 
tidigare och behövde 
stöd av min sambo 
med amningen på 
natten   
 

Önskan om att 
sambon får stanna 
trots att det är 
tredje barnet 
 
Sambon behövs 
som stöd på natten 

Partnerns stöd Stöd 

Att ansvariga barnmorskor visat 
intresse och vilja att fråga om 
amningen. Det var jag själv som 
fick fråga och be om hjälp 
angående amningen.  Jag förstår 
varför amningsstatistik sjunker, 
mycket på grund utav uteblivet 
stöd i början av barnets första tid 
på BB. 

 Jag önskar att 
barnmorskan kunde 
fråga om amningen.  
 
Det var jag som fick 
fråga om hjälp med 
amningen 
 
Amningsstatistiken 
går ner på grund 
utav uteblivet stöd 
på BB 
 

En önskar om 
amningshjälp och 
stöd utan att 
behöva be om det. 
 
Tror att mer stöd 
med amningen 
behövs barnets 
första tid. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Spontant stöd 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stöd 
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Meningsbärande enhet Kondensering Kod Subkategori Kategori 
Amningsmottagningen på 
lasarettet är helt underbar.  Hade 
aldrig klarat mig utan den  
Stort tack till dom som jobbar där 

Amningsmottagning
en är underbar. 
Hade aldrig klarat 
mig utan den. 

Amningsmottagnin
gen har hjälpt till 
på ett bra sätt, 
personen har fått 
stöd där. 

 
Stöd på 
amningsmottagningen 
 

 
Stöd 

Upplevde att all personal sa olika 
saker.. Vissa vart väldigt stressade 
och skapade oro hos mig som 
mamma, att det var mitt fel att 
sonen sov mycket, inte ville ta ena 
bröstet och gick ner 20g för 
mycket. Trots att jag gjorde mitt 
allra yttersta för att få det att 
fungera. 

Personalen sa olika 
saker.  
 
Personalen 
upplevdes som 
stressad och gav mig 
en oro och skuld för 
att sonen sov, gick 
ner i vikt och inte 
ville ta bröstet.  

Personalens sätt 
påverkade mig 
negativt 
 
Personalen sa olika 
saker 

 
 
Otydlig information 

Information 

Det jag upplevde som svårast på 
BB med amningen var att 
personalen svarade så olika på hur 
jag skulle göra. En gav 
”sockerlösning” på natten och 
personalen på morgonen sa att ”de 
skulle jag aldrig ge” En personal 
kom in med en amningsnapp och 
en annan kom in och tog bort den.. 
I efterhand skulle jag ställt mer 
krav på personalen, att prata ihop 
sig. Det är svårt med olika bud. 

Upplevde att 
personalen svarade 
olika på hur jag 
skulle göra vid 
amning.  
 
 
I efterhand skulle r 
jag ställt mer krav på 
personalen att prata 
ihop sig.  Det är  
svårt med olika bud   
 
 
 
 
 
 

Önskade att 
kontinuitet fanns 
vid 
amningsrådgivning. 
 
Önskar att 
personalen var mer 
enig i sina råd 
 
Önskar att våga 
ställa mer krav på 
personalen. 
 
Olika råd gör det 
svårt. 

 
 
 
Otydlig information 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Information 
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Meningsbärande enhet Kondensering Kod  Subkategori Kategori   
Jag hade velat få information och 
stöd med att amma när vi kom 
upp på BB. Hur jag skulle försöka 
amma och hur jag skulle göra för 
att få igång amningen 

 Jag önskade 
information och stöd 
vid amning 

 
Personalen kunde 
informerat bättre om  
amningen  

 
En önskan om 
information 
 

 
Information 

Väl förberedda eftersom vi hade 
gått en amningskurs, därför 
behövde vi inte lika mycket stöd 
på BB.  Alla blivande föräldrar 
borde gå amningskurs.  
Det gjorde oss mer lugna och 
självsäkra 

Väl förberedda då vi 
gått amningskurs, vi 
behövde inte lika 
mycket stöd på BB 
 
Alla blivande 
föräldrar borde gå 
amningskurs 

Tycker att 
amningsutbildningen 
har bidragit till 
förutsättningar för 
en lyckad amning 

Amningsförberedande 
information 

Information 



 

 

 

 

 

 

 


