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SAMMANFATTNING 

Barnmorskor har i sitt yrkesansvar att främja amning. Amning anses med all tillgänglig 

evidens vara det bästa sättet att ge nyfödda och barn upp till 6 månader, näring. Det är väl 

känt att bröstmjölk är den bästa maten för små barn eftersom den är anpassad efter barnets 

individuella behov. Barnmorskor på BB har en viktig roll eftersom det är de som möter 

familjer under de första dygnen när amningen ska komma igång. Syftet med detta arbete var 

att belysa barnmorskors erfarenhet och förutsättningar som amningsrådgivare. Sju 

barnmorskor från tre olika BB-avdelningar i Mellansverige har intervjuats. En kvalitativ 

intervjustudie med induktiv ansats har använts. Intervjuerna utgick från en intervjuguide 

med semistrukturerade frågor. En kvalitativ innehållsanalys har valts som analysmetod. I 

innehållsanalysen identifierades tre huvudkategorier; Att ge amningsvägledning – 

individuella förmågor och professionella relationer, Att samspela med familjen samt Att 

verka i en organisation. Informanterna uttryckte att amningsvägledning var intressant, 

komplext och viktigt i arbetet som barnmorska. Amningsvägledning kunde stundtals vara 

svårt att hinna med, särskilt under dagpassen. Föräldrars förväntan och förkunskap 

påverkade barnmorskans arbetssätt. Språk och deltagande i amningsutbildning var två 

faktorer som avgjorde hur individanpassning och samspel med föräldrarna kring 

amningsvägledning, utföll. Resultatet visade att samtliga barnmorskor ansåg att det fanns 

brister i tid och bemanning som gjorde att det kunde vara svårt att leva upp till de krav som 

ställs utifrån kompetensbeskrivningen. Slutligen framkom att bemanningen skulle behöva 

ökas, IT-stöd förbättras och samspelet med föräldrarna säkerställas. Chefer bör tänka på att 

säkerställa barnmorskors arbetsmiljö och tillgodose kontinuerlig lärande. 

Amningsvägledning för, blivande och nyblivna föräldrar, på alla nivåer behöver förbättras för 

de som inte talar flytande svenska, för att säkerställa att alla får rätt till information. 

Nyckelord: Amningsrådgivning, arbetsvillkor, bemanning, förmågor, individanpassning, 

kunskap. 

 

  



 

 

ABSTRACT 

It is the professional responsibility of midwives to promote breastfeeding. All available 

evidence considers that the best way to feed newborn children up to 6 months of age is 

breastfeeding. It is well known that breast milk is the best diet for small children due to its 

adaptation to the individual need of the child. Midwives at maternity wards are essential 

since they are the ones meeting most families in the first 24 hours in which the breastfeeding 

is to be initiated. The aim of this study was to describe how midwives experienced their role 

and pre-requisites as a breastfeeding guide in an everyday setting at a maternity ward. Seven 

midwives from three different regions in mid Sweden, all working at a maternity ward with 

breastfeeding guidance on a daily basis, were interviewed. A qualitative interview method 

was used with an inductive approach. The interviews followed an interview guide with semi 

structured questions. A qualitative content analysis where used to analyze the data collected. 

The content analysis developed three main categories; To give breastfeeding guidance - 

individual abilities and professional relationships, To interact with the family, and To work in 

an organization. The informants expressed that breastfeeding guidance was fulfilling, 

complex and important as a midwife to promote. It was hard sometimes to make time for 

breastfeeding guidance, especially during day shifts. The expectations and knowledge of 

parents affect the way the midwife work. Language and whether the parents had attended an 

antenatal class were two factors that affected the amount of adaptation and interaction the 

midwife had to apply to make the breastfeeding guidance work. The results revealed that all 

of the midwives felt that lack of time and insufficient staffing made it difficult to fulfill the 

obligation that their profession demanded.  The midwives felt that they sometimes had a 

hard time to live up to the obligation the felt they had as midwives when it came to 

breastfeeding guidance. The conclusion is that the staffing need to increase, IT support 

improved and the interaction with parents to be secured. The managers need to be aware of 

the working environment of midwives. Breastfeeding guidance for, parents to be and new 

parents, needs to be improved at all levels to secure that regardless of your language skills 

you have the right to information. 

 

Keywords: Breastfeeding guidance, Capabilities, Knowledge, Patient centered care, Staffing, 

Working conditions. 
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1 INLEDNING  

Vi har båda lång erfarenhet som sjuksköterskor men har även arbetat med arbetsmiljöfrågor 

och fackliga frågor i vårt tidigare yrkesliv. Vi läser nu till barnmorskor och ser fram emot nya 

utmaningar. Vi har båda nyligen genomgått vår verksamhetsförlagda utbildning i en 

verksamhet där det saknas barnmorskor på BB. Vi upplevde att förväntningarna inte alltid 

var tydliga för oss som studenter och att det ofta saknades tid till amningsvägledning samt att 

amning prioriterades bort av barnmorskorna. Vi upplevde att amningsrådgivning enligt 

barnmorskans kompetensbeskrivning och WHO:s tio steg till lyckad amning kom i 

skymundan för arbetets organisation. En av författarna har arbetat på BB under två månader 

och kunde då känna av variationer i arbetsbelastning. De dagar det var ett lagom antal 

familjer, adekvat bemanning och en god fördelning mellan arbetsuppgifter upplevdes ingen 

stress utan en tillfredsställelse med arbetet. De dagar när partner inte fick stanna över natt, 

bemanningen var på ett minimum och arbetsuppgifterna i allt för stor utsträckning var 

likartade, till exempel ett stort antal utskrivningar eller att samtliga barn skulle 

läkarundersökas, upplevdes stress och krävdes övertidsarbete. 

Det pågår en intensiv debatt i media och sociala medier kring amning, amningens fördelar, 

synen på ammande kvinnor, forskning kring amning och barns rätt att ammas på offentliga 

platser. Utbildade debatterar med självlärda, okunniga med forskare, amningsspecialister 

med specialister inom andra professioner. Nya frågeställningar och problem formuleras och 

identifieras. Nya frågor kräver svar och nya attityder till amning kräver nya förhållningssätt. 

Detta påverkar självklart kvinnor och även barnmorskor som arbetar med amning.  

Vi har båda en önskan om att börja arbeta på BB efter examen. Vi är nyfikna på de 

erfarenheter och förutsättningar våra blivande kollegor har av att ge amningsvägledning till 

nyblivna föräldrar på BB.  

2 BAKGRUND  

I bakgrunden beskrivs amningen i ett historiskt perspektiv och de riktlinjer som finns för att 

stödja och främja amning. Därefter redogörs för amningens fördelar och olika 

amningspåverkande faktorer beskrivs, likaså kvinnors förväntningar och erfarenhet av BB-

vård. Avslutningsvis beskrivs barnmorskans arbete med amning på BB och vilka 

förutsättningar som kan påverkar möjligheten att ge amningsstöd. I detta arbete används 

ordet amningsvägledning som ett övergripande begrepp som inkluderar amningsstöd och 

amningsrådgivning. 
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2.1 Amning i en historisk tillbakablick 

Enligt Kylberg, Westlund och Zwedberg (2014) har amning alltid förekommit som det 

naturliga sättet att ge det nyfödda barnet mat, värme och närhet. Förlossningar skedde 

hemma som en naturlig del av familjelivet och efter förlossningen omgavs nyförlösta kvinnor 

av äldre kvinnor i familjen som berättade hur hon skulle göra för att börja amma. Stödet 

fanns kontinuerligt och överfördes på så sätt mellan generationer. Kvinnor hade också en 

naturlig förkunskap då det var vanligt med stora syskonskaror, där amning förekom frekvent. 

År 1775 öppnade Sveriges första BB, Allmänna Barnbördshuset i Stockholm för att förebygga 

barnadödlighet. Där fick fattiga, ogifta kvinnor gratis hjälp vid förlossning och eftervård i nio 

dygn. Kvinnor fortsatte även föda i hemmet och endast i yttersta nödfall fick andra än 

edsvurna barnmorskor fick brukas i samband med förlossning enligt 1777 års 

barnmorskereglemente. Om mor eller barn dog fick den olärda som bistått vid förlossningen 

böta. År 1881 blev barnmorskor skyldiga att föra dagbok och 1856 skrevs att det späda 

barnets skötsel ingick i barnmorskors utbildning och ansvarsområde (Boström, Rehn & 

Svenska barnmorskeförbundet, 2011). 

Redan under 1700-talet föddes idéer kring att barnen, även spädbarnet, skulle fostras och 

lyda. Det innebar disciplin och regler för behov och funktioner, så som amning. Fokus kom 

att ligga på näringsinnehåll i bröstmjölken medan andra delar med amningen bortsågs ifrån. 

Detta synsätt fick stort genomslag i början på 1900-talet. Uppfostran innebar att reglera 

amningen samt att inte ge efter för barns signaler eftersom detta skapade disciplin. Amning 

var ett uppfödningssätt inom spädbarnsmedicinen och måltider som bestod av ett specifikt 

näringsinnehåll (Kylberg et al., 2014). 

Gratis förlossning och mödrahälsovård infördes 1937 i Sverige (Boström et al., 2011). När 

förlossningar började ske på sjukhus i större utsträckning skapades också enheter för 

eftervård av kvinnor och barn, BB. När frekvensen sjukhusförlossningar ökade bröts den 

naturliga kunskapsöverföringen mellan generationerna till viss del och amningsfrekvensen 

började sjunka. På BB stod istället personal för det inledande amningsstödet och här gällde 

de nya rönen om reglerad amning (Kylberg et al., 2014). Vårdrutinerna kring reglerad 

amning bestod av att barnen skulle äta ett förutbestämt antal måltider, en viss mängd, under 

en viss tid. Däremellan skulle barnen sova i sovsalen där personalen övervakade barnen utom 

syn och hörhåll från kvinnorna. Vid samma tid började det anses ”riskfritt” att använda 

bröstmjölksersättning och de kommersiella krafterna med sin marknadsföring av 

bröstmjölksersättning spädde på utvecklingen och på 1950-talet blev det allt vanligare att ge 

ersättning på flaska. Det blev en naturlig konsekvens av att amma på bestämda tider, som gav 

upphov till mindre mjölkproduktion och att kvinnor upplevde att de inte hade tillräckligt 

med mjölk och behövde ge barnen ersättning. Det var en moderlig plikt att ge barn mat och 

upplevelsen att ha otillräckligt med mjölk skapade en stress hos kvinnor. Detta startade en 

sjunkande amningsfrekvens redan innan kvinnor i större utsträckning började bli en del av 

arbetsmarknaden (Svensson & Zwedberg, 2016). 

Från mitten på 1900-talet sjönk amningssiffrorna i Sverige och i andra industriländer. I 

Sverige sjönk helamningen vid 2 månaders ålder från 70 % till 35 % vilket fick följder för 

barnens hälsa så som ökad spädbarnsdödlighet, ökad frekvens diarrésjukdomar och tidig 
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undernäring (Kylberg et al., 2014). Från 1970-talet steg amningssiffrorna mycket på grund av 

att kvinnors egen medvetenhet kring frågorna ökade och den ideella organisationen 

Amningshjälpen bildades. Även barnmorskeprofessionen bidrog senare till, att via forskning, 

visa betydelsen av amning med dess sociala och medicinska fördelar. Ett nytt paradigm växte 

fram och BB-vården förändrades i hela Sverige (Wiklund, 2016). Under 1990-talet steg 

amningsfrekvensen genom att WHO och UNICEF lanserade en kampanj över hela världen, 

Baby Friendly Hospital Initiative, BFHI, i Sverige kallat amningsvänliga sjukhus (Kylberg et 

al., 2014). 

2.2 Riktlinjer för att stödja och främja amning 

Enligt Socialstyrelsen (2017) helammas 78 % av barnen i Sverige vid en veckas ålder. Vid fyra 

månaders ålder har siffran sjunkit till 51 %, därutöver delammas 23 %. Vid fyra månaders 

ålder introduceras ofta smakportioner och helamningen sjunker. Vid sex månaders ålder 

helammas 14 % och 48 % delammas.  

WHO har utformat ett program för hur sjukvårdspersonal ska stödja kvinnor med amning. 

Programmet ”Ten steps to successful breastfeeding” utgår ifrån den så kallade 

Innocentideklarationen. Den har anammats över hela världen (WHO, 1998). De sjukhus som 

följer dessa kan certifieras enligt BFHI, på svenska amningsvänliga sjukhus. År 1996 var 

samtliga BB-avdelningar i Sverige certifierade som amningsvänliga sjukhus. I Sverige har 

Socialstyrelsen uppdaterat råden bland annat i delen om nappanvändning och benämner 

skriften ”10 steg som främjar amning”. I programmen konstateras bland annat att den 

personal som ger råd och stöd vid amning ska ha rätt kunskap och färdighet för att ge detta. 

Ansvarig personal ska även informera om fördelar med amning, hur man kommer igång med 

amning och hur man upprätthåller amningen (Socialstyrelsen, 2014b). I Sverige är amning 

skyddat i lag och kvinnor har rätt till ledighet från arbetet för att amma 

(Föräldraledighetslagen, SFS 1995:584).  

2.3 Amningens fördelar 

Fördelar med amning ses på fler olika plan, för barnet, för kvinnan och för samhället. 

Amning ger både hälsovinster och ekonomiska fördelar för samhället och den enskilda 

familjen. 

2.3.1 Amningsfördelar för barnet 

Amningen påverkar immunsystemet både direkt och indirekt. I bröstmjölken hittar man 

många immunologiskt aktiva faktorer, framförallt antikroppar. Infektionsfrekvensen är lägre 

hos ammade barn jämfört med flaskuppfödda barn. I samhällen där god hygien råder är 

skillnaderna mindre men tydliga. Resultaten kring amning kopplat till allergisjukdomar och 

astma visar motstridiga resultat men metaanalyser som gjorts tyder på att barn som ammas 
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under de första levnadsmånaderna har en minskad risk för astma och eksem under 

förskoleperioden. Amning ger också en minskad risk för plötslig spädbarnsdöd (Kylberg et 

al., 2014). 

Enligt Hörnell, Lagström, Lande och Thorsdottir (2013) skyddar amning mot övervikt och 

fetma i barndomen och hos ungdomar, generella infektioner, öroninflammation och 

infektioner i mage och tarm samt luftvägsinfektioner. Det är också sannolikt att amning har 

en skyddande effekt mot inflammatorisk tarmsjukdom, celiaki och diabetes (typ 1 och 2). 

Amning ger även positiva effekter på IQ och utveckling hos barn samt en liten reduktiv effekt 

på blodtryck och kolesterolnivåer i vuxen ålder.  

2.3.2 Amningsfördelar för kvinnan 

Amningen har en skyddande effekt på bröstcancer. Kvinnor som ammar fler är tre barn har 

en 50 % minskad risk att få bröstcancer. För kvinnor som ammar minst 24 månader 

sammanlagt under livet, minskar risken med 28 % jämfört med de som inte ammar alls. 

Amning skyddar även mot att insjukna i äggstockscancer. Den relativa risken minskar med 

2 % för varje månad kvinnor ammar (Kylberg et al., 2014).  

Enligt Svensson och Nordgren (2002) kan amningen hjälpa kvinnor att gå ner i vikt efter 

förlossningen. Kvinnor lagrar under graviditeten på sig en fettdepå vilken förbränns vid 

amning. Det förefaller dock gälla vid en amningstid på mer än sex månader men det finns 

individuella skillnader. 

2.3.3 Amningsfördelar för samhället 

Enligt Walters et al. (2016) skulle 10 718 barns död, likaså 1706 dödsfall i bröstcancer kunna 

förebyggas årligen, om sex månaders helamning, samt delamning upp till två år, tillämpas i 

högre utsträckning. Vårdkostnader som kopplas till icke fullgod amning uppgår till 293,5 

miljoner dollar för de sju länderna i studien och inköpskostnader för ersättning, uppgår till 

mellan 14-47 % av månadsinkomsten för en familj. Satsningar på amningsstödjande program 

och utökad föräldraledighet skulle enligt Walters et al. (2016) ge 139 % tillbaka för varje 

investerad dollar. 

Pokhrel et al. (2015) visar att även i västvärlden finns möjlighet att minska kostnaderna för 

barn och mödrars ohälsa, genom att öka amningsfrekvensen. I Storbritannien uppger 90 % 

av kvinnor som slutar ammar före barnet nått sex veckors ålder, att de slutar ammar tidigare 

än de önskar. Genom att stödja kvinnor att fortsätta amma tills barnet är fyra månader och 

öka andelen kvinnor som helammar från 7 % till 21 %, skulle kostnaderna för att behandla tre 

infektionssjukdomar (mag-tarm, luftväg, öron) kunna minska med 11 miljoner pund årligen. 

Pokhrel et al. (2015) visar även att om andelen mödrar som ammar totalt 7-18 månader 

under sin livstid skulle dubbleras, skulle risken för bröstcancer minska och kostnader på 

minst 31 miljoner pund kunna sparas. 
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2.4 Amningspåverkande faktorer 

Flera faktorer spelar in när kvinnor väljer att amma och för hur länge de fortsätter amma, så 

som föräldrars förutsättningar, hud- mot hudkontakt och professionellt stöd. 

2.4.1 Föräldrars förutsättningar  

I samband med graviditet och förlossning ska kvinnor erbjudas föräldrautbildning där 

amningsutbildning ingår. Möjligheten att diskutera amning bör komma tidigt i graviditeten 

och bör beröra förväntningarna på amning (Ransjö-Arvidson, Sjödin & Widström, 2014). 

93 % av alla förstföderskor i Sverige år 2000 genomgick föräldrautbildning under 

graviditeten, anordnad av mödravården. De som är minst benägna att delta är ensamstående 

kvinnor med låg socioekonomisk status (Fabian, Rådestad & Waldenström, 2004). Praktiska 

råd och amningsförberedande kunskap under graviditeten ökar kvinnors benägenhet att vilja 

amma och att göra det längre (Kervin, Kemp & Jackson Pulver, 2010). 

Ett tydligt beslut hos främst kvinnor att vilja amma, är viktigt för att barn ska helammas 

under de första sex månaderna av sitt liv. Andra faktorer som spelar in är kliniska 

förutsättningar samt socioekonomiska förutsättningar (Henderson & Redshaw, 2010). Ju 

högre utbildning kvinnor har desto högre amningsfrekvens ses, likaså påverkar högre 

inkomst på samma sätt. Ensamstående ammar i lägre utsträckning, samma gäller för rökare. 

Kvinnor yngre än 24 år ammar i lägre utsträckning än äldre kvinnor (Socialstyrelsen, 2014a). 

Enligt Meedya, Fahy och Kable (2010) spelar kvinnors självförtroende kring amningen och 

stöd från omgivningen roll för amningens längd medan Hauck et al. (2016) visar att det som 

påverkar kvinnor att helamma varierar i olika länder och påverkas av dess amningskultur. 

Enligt svenska kvinnor har stöd från vårdpersonal, informellt stöd och stöd från partnern 

störst påverkan. 

2.4.2 Hud-mot hudkontakt 

I samband med att barn föds är det viktigt att de får en lugn stund av säker hud-mot-

hudkontakt med sin mamma, vilket innebär att de ska ha fri luftväg och inte riskera falla i 

golvet. Har smärtstillande getts under förlossningen kan barn bli extra trötta och då krävs 

extra uppmärksamhet. Under ca två timmar utvecklas de nyfödda i nio olika stadier som 

tillsammans leder fram till amning (Ransjö-Arvidson et al., 2014). Hud-mot-hudkontakt 

direkt efter förlossningen och under den första tiden i livet är främjande för amning och 

anknytning, för både mamma och barn. Det påverkar även andning, hjärtaktivitet, värme och 

trygghet hos barn positivt. Den första tiden är en känslig period som kan påverka barn 

framtida välmående och beteende, både psykologiskt och fysiologiskt (Moore, 2013). 
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2.4.3 Professionellt stöd 

Efter förlossningen spelar vårdmiljön stor roll. Möjlighet till samvård för hela familjen 

minskar stress, underlättar amningen och stödjer anknytningen till barnet (Ransjö-Arvidson 

et al., 2014). 

Föräldrars syn på vikten av amning och möjligheten till att fortsätta amma påverkas av hur 

information och stöd ges. Föräldrar måste få en realistisk bild av eventuella problem de kan 

stöta på och även få kunskap var de kan få hjälp enligt Kylberg et al. (2014). 

Amningsfrekvensen ökar när barnmorskor på BB ger amningsstöd med hands off-teknik, 

vilken gör det möjligt för kvinnor att själva placera och låta sina barn ta tag om bröstet på 

egen hand. Enligt Henderson och Redshaw (2010) är ett kontinuerligt stöd från barnmorskor 

viktigt och möjlighet att öva och få stöd på sjukhus bidrar till framgångsrik amning under 

den första postnatala veckan (Ingram, Johnson, & Greenwood, 2002). 

De korta vårdtiderna på BB idag gör att många kvinnor upplever frustration i samband med 

amningsuppstart och kan leda till att kvinnor tappar tron på sig själva. En sjukvårdens 

viktigaste roller är att ge kvinnor självförtroende kring förmågan att amma. Amning bör ses 

som en helhet, som både mat och närhet och vården behöver omvärdera sitt synsätt att 

amning enbart är mat till barnet (Palmér, Carlsson, Mollberg, & Nyström, 2010). 

Innan hemgång bör föräldrarna få både skriftlig och muntlig information om amning och om 

barnets behov och skötsel (Ransjö-Arvidson et al., 2014). 

2.5 Förväntningar och erfarenheter av BB-vård  

Kvinnor har förväntningar på både barnmorskor och BB-vård. Kvinnor upplever brist på 

information och individanpassat stöd när de vårdas på BB men upplever ett bra stöd när 

vården kan möta kvinnor som unika personer skapa kontinuitet. 

2.5.1 Kvinnors förväntningar  

Kvinnor har både höga och låga förväntningar på BB-vården (Bick, Rose, Beake, Weavers, & 

Wray, 2010). Kvinnor förväntar sig att vården har kontinuitet och är kvinnocentrerad, vilket 

innebär att kvinnor är delaktig i beslut och gör informerade val. De förväntar sig också att 

personalen har kompetens, är omtänksam och inte har en dömande attityd (Jenkins, Ford, 

Morris & Roberts, 2014). Kvinnor förväntar sig att amningen möjliggörs med hjälp från 

barnmorskor. Kvinnor beskriver att de inte alltid tror på att hud- mot hudkontakt leder till 

instinktiv amning (Edwards, Jepson & Mcinnes, 2018). 

2.5.2 Kvinnors erfarenheter 

Kvinnor upplever inkonsekventa råd, brist på information, stressad personal och därmed 

brist på tid enligt flera studier (Bick et al., 2010; Edwards et al., 2018; Jenkins et al., 2014, & 

Zadoroznyj, Brodribb, Young, Kruske, & Miller, 2015). Enligt Edwards et al. (2018) 
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uppskattar inte kvinnor amningsstöd som innebär hands on och enligt Bick et al. (2010) 

anser kvinnor att avdelningens rutiner ibland går före individuella behov. Kvinnor som 

vårdas på en offentligt driven enhet med en genomsnittlig vårdtid på två dygn, upplever en 

press att åka hem trots att de inte känner sig redo för att skrivas ut eller säkra på amningen 

enligt Zadoroznyj et al. (2015). 

Kvinnor upplever ett bra individuellt amningsstöd om vårdpersonalen möter kvinnor som 

unika personer med unika behov, i annat fall uppstår en osäkerhet. Barnmorskor uppger att 

de ger kvinnor individuellt stöd men också att stödet kunde variera eftersom barnmorskor 

tolkar signaler olika (Bäckström, Hertfelt Wahn & Ekström, 2010).  

Kvinnor beskriver att deras lyckade amning till stor del beror på tur, trots att de även 

beskriver stora ansträngningar och ihärdighet för att få till en lyckad amning (McKellar, 

Fleet, & Dove, 2017). 

Föräldrar i Sverige beskriver i en studie att de uppfattar att de får stöd i sitt föräldraskap när 

de upplever att vården har kontinuitet. De beskriver vikten av kontinuitet i 

omhändertagandet, informationen och relationerna som till exempel att få bekräftelse i att 

allt är normalt och få svar på sina frågor, få vara en del av utskrivningsplaneringen och ha 

möjlighet att kunna återkomma till BB om problem uppstod (Barimani & Vikström, 2015). 

2.6 Barnmorskan som amningsvägledare 

I kompetensbeskrivning för barnmorskor (Socialstyrelsen, 2006) står att barnmorskors 

yrkeskunnande består av tre delar, den arbetstekniska delen, den yrkesteoretiska delen och 

den allmänbildande delen. Barnmorskors kompetens delas in i delkompetenser och kring 

amning står att barnmorskor ska ha förmåga att tillämpa kunskaper om amning och 

amningskomplikationer, ha förmåga att i dialog ge stöd och råd vid amning, ha förmåga att 

identifiera och bedöma amningskomplikationer och ha förmåga att förmedla kunskap på 

individ- och gruppnivå. Amning ingår även i delkompetenser som att ha förmåga att arbeta 

hälsofrämjande på individ-, grupp- och samhällsnivå, ha förmåga att initiera, medverka i 

eller bedriva samt utvärdera utvecklingsarbete, ha förmåga att följa gällande rutiner och 

riktlinjer, ha förmåga att använda informations- och kommunikationsteknologi som stöd i 

arbetet och ha förmåga att fortlöpande utveckla sitt yrkeskunnande. 

I barnmorskerollen ingår att ge amningsvägledning, vilket innebär att ge amningsstöd och 

vägleda kvinnor att amma så länge de önskar. Målet är att stärka kvinnors tillit till förmågan 

att amma och producera bröstmjölk genom att bygga upp kvinnors självförtroende och 

självtillit och att tidigt involvera partnern. Att vara amningsvägledare innebär också att 

uppmuntra föräldrarna att söka hjälp och stöd i ett tidigt skede för att hitta lösningar på 

amningsproblem tillsammans med hälsopersonal (Rikshandboken, 2015).  

Enligt Svensson och Zwedberg (2016) ska alla kvinnor erbjudas en amningsobservation för 

att få hjälp att utvärdera amningen innan de skrivs ut från sjukhuset. Detta bör ske i syfte att 

förebygga amningsproblem, bröstkomplikationer och identifiera vilka som är i behov av 
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fortsatt stöd. Upplevs svårigheter med amning ska barnmorskor vid en amningsobservation 

kunna identifiera grundorsaken till det. Barnmorskor ska inta ett ödmjukt och lyhört 

förhållningssätt i samband med observationen. Det är viktigt att kvinnor får utrymme att 

ställa frågor, uttrycka känslor samt att barnmorskor bekräftar och ger positiv feedback. 

Barnmorskor ska genom en amningsobservation samla information om barnets tag om 

bröstet, kvinnors smärtupplevelse av amningen, upplevelsen av barnets sugkraft, barnets 

sugmönster och bröstvårtans form efter amning. Många problem kan förebyggas om 

barnmorskor kan bidra till att kvinnor är lugna och avslappnade och har kunskap om barnets 

signaler och beteenden. Ju mer uppmuntran och bekräftelse kvinnor får på det som fungerar, 

desto lättare är det för kvinnor att fatta beslut (Svensson & Zwedberg, 2016). 

2.7 Organisatoriska förutsättningar att ge amningsstöd 

De organisatoriska förutsättningarna för barnmorskors att ge amningsvägledning varierar. 

Barnmorskors arbete med att ge amningsvägledning påverkas av flera olika faktorer som 

rutiner, arbetsmiljö och arbetsbelastning. Bristande organisatoriska förutsättningar gav 

konsekvenser både för barnmorskor och för vården. 

2.7.1 Rutiner, arbetsmiljö och arbetsbelastning 

Enligt Hunter, Magill-Cuerden och McCourt (2015) upplever många barnmorskor att det 

medicinska synsättet som styr vården är ett hinder för att ge bästa möjliga vård på BB. 

Belgiska barnmorskor upplever att läkare har ett patologiskt synsätt på barnafödande medan 

barnmorskor har ett mer kvinnocentrerat fokus. Barnmorskors uppfattning om vad som är 

bäst för kvinnor krockar ibland med vad ansvarig läkare anser. De upplever att läkare tar till 

mer avancerade insatser än nödvändigt vid förlossningar för att de utgår från ett mer 

patologiskt synsätt. Barnmorskor anser att kvinnor behöver få objektiv och ärlig information 

som hjälper dem att själva fatta beslut. När kvinnor tar ett beslut försöker barnmorskor 

respektera detta även om de inte skulle ta samma beslut (Van Kelst, Spitz, Sermeus & 

Thomson, 2013). 

Tiden på BB har förkortats betydligt de senaste decennierna. Familjen kan gå hem som 

tidigast sex timmar efter förlossningen och avgörs utifrån föräldrars önskemål och aktuellt 

hälsotillstånd (Waldenström, 2016; Ransjö-Arvidson et al., 2014). Barnmorskor upplever 

tidsbrist och brist på personal och samtidigt har mängden administrativa uppgifter ökat och 

tar upp mycket av barnmorskors tid (Hunter et al., 2015).  

Enligt Hildingsson, Westlund & Wiklund (2013) upplever barnmorskor en stressig 

arbetsmiljö och brist på personal på arbetsplatsen. De beskriver även att slimmade 

organisationer påverkar deras arbete. Edwards et al. (2018) beskriver att barnmorskor ibland 

upplever brist på autonomi och goda arbetsvillkor samt att de måste vårda ett för stort antal 

kvinnor. 
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2.7.2 Konsekvenser av bristande organisatoriska förutsättningar   

Barnmorskors förutsättningar för att ge amningsstöd och följsamheten till de råd WHO gett 

ut varierar. Barnmorskor i England beskriver olika strategier för att lösa det dagliga arbetet 

på en BB-avdelning och menar att underbemanning och hög arbetsbelastning gör att de 

prioriterar bort amningsstöd, överlåter det till andra professioner och är lättade när kvinnor 

väljer flaskmatning (Furber & Thomson, 2007). 

Enligt Aiken et al. (2014) ses i den multinationella studien RN4CAST ett tydligt samband 

mellan det antal patienter sjuksköterskor ansvarar för och patientsäkerhet. Ju fler patienter 

sjuksköterskor ansvarar för, desto fler patienter dör. Risken minskar om sjuksköterskor har 

minst kandidatexamen. En annan delstudie visar att sjuksköterskor prioriterar bort 

patientundervisning och stödjande samtal vid stress och hög belastning på arbetet, för att 

utföra de nödvändiga medicinska uppgifterna och administration kring detta (Ausserhofer et 

al., 2014). Flera studier pekar på att det samma gäller för barnmorskor (Bick et al., 2010; 

Furber & Thomson, 2007; Hunter et al., 2015).  

I Furber och Thomson (2006) beskriver barnmorskor att de medvetet frångår rutiner. 

Handlingarna är inte alltid negativa eller skadliga för kvinnorna, utan de kan även vara 

positiva och kvinnocentrerade men inte accepterade av andra på arbetsplatsen. Barnmorskor 

gör avsteg från gällande rutiner och riktlinjer och de beskriver att de gör det för patienternas 

skull men att de är rädda att bli sedda som dåliga amningsvägledare.  

Amningsstöd är en uppgift som prioriteras bort av barnmorskor när administrativa uppgifter 

och service till läkare prioriteras. Barnmorskor upplever att de är uppgiftsorienterade och 

inte personcentrerade i sin omvårdnad. Det leder till att de ger information enligt PM men 

inte individanpassar stödet som är önskvärt för att kvinnor ska känna sig sedda (Hunter et 

al., 2015). Att vårda ett stort antal kvinnor minskade barnmorskors förmåga att ge effektivt 

amningsstöd. Dåliga arbetsvillkor och brist på autonomi gör det svårt att ge kvinnocentrerad 

vård (Edwards et al., 2018) 

Barnmorskor är medvetna om att de bryter mot reglerna och försöker därför dölja det för 

kollegor. De beskriver att de undviker att föreslå ersättning och i stället kommunicerar så att 

kvinnor istället föreslår ersättning och de sedan dokumenterar att ersättning ges ”på mors 

begäran” eftersom chefer gör journalgranskningar. Det händer även att barnmorskor ger 

ersättning på flaska när de passar barn nattetid men säger till föräldrarna att de koppmatats 

(Furber & Thomson, 2006). 

40 % av svenska barnmorskor skattar sig ha risk för utbrändhet. Var tredje barnmorska i 

studien uppger sig överväga att lämna yrket på grund av bristande förutsättningar i 

arbetsmiljön (Hildingsson et al., 2013). 

2.8 Teoretiskt perspektiv 

Barnmorskors profession är grundläggande i detta arbete och interaktionen med kvinnor 

central, likaså i Bryar och Sinclairs (2011) teori. Barnmorskors förutsättningar att ge 
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amningsvägledning går att beskriva med denna teori då den beskriver det medicinska 

förhållningssättet som ses i vården och hur organisationen påverkar barnmorskor och vården 

som ges. Den beskriver också hur alla delar interagerar och i arbetet med att ge 

amningsvägledning behöver barnmorskor hantera kvinnor, familjer, förutsättningar, 

förväntningar, erfarenheter, organisation, egna och andras förmågor. 

Bryars och Sinclairs teori utgår från att den organisation som barnmorskor arbetar i påverkar 

huruvida de upplever att de kan arbeta med den individanpassade vård de vill utföra. Vården 

kring barnafödande och ammande kvinnor utgår i alltför liten utsträckning från individen i 

rådande synsätt. Organisationen inom vården är inriktad på det patologiska, fysiska och 

medicinska. Många barnmorskor har, och bör ha ett holistiskt synsätt på kvinnor. Bryar och 

Sinclair betonar att barnafödande är en normal och frisk livsföreteelse där vården ska hjälpa 

kvinnor och familjer att göra informerade val. När strukturen på vårdens organisation, 

policies, rutiner och professionella maktstrukturer utgår från det medicinska synsättet 

upplever barnmorskor att de blir hindrade att ge den individanpassade vård man önskar 

(Bryar och Sinclair, 2011) 

Bryar (2011) beskriver hur teorin utvecklades under 1980-talet efter studier inom den 

brittiska mödra- och förlossningsvården. Bryar utformade en översiktlig modell som visar 

skillnader mellan det medicinska synsättet och det holistiska synsättet, mellan barnafödande 

som medicinsk företeelse och barnafödande som normal företeelse. Barnmorskor har 

individuella förmågor och färdigheter och ska ha möjlighet att arbeta utifrån ett holistiskt och 

kvinnocentrerat synsätt (Bryar, 1988). 

Tabell 1: Översatt modell, utformad av Rosamund Bryar 

BARNAFÖDANDE SOM MEDICINSK 
FÖRETEELSE 
 
Normalt först retrospektivt 
 
De ovanliga fallen är intressantast 
 
Prevention av fysiska komplikationer 
 
Läkaren i ledande roll 
 
Information begränsas 
 
Resultat: Levande och välmående kvinna och 
barn 

BARNAFÖDANDE SOM NORMAL 
FÖRETEELSE 
 
Normalt är det förväntade 
 
Varje graviditet är unik 
 
Individen utvecklas genom erfarenhet under 
graviditeten 
Det är kvinnan och familjen som är beslutsfattare 
 
Information delas 
 
Resultat: Levande och välmående kvinna och barn 
som har fått individuella behov tillgodosedda 

 

Barnmorskor måste vara medicinskt kunnig, empatisk och ha ett holistiskt synsätt för att 

kunna ge optimal vård. Barnmorskors tillämpning av tankar och teorier kring vården 

påverkar. När barnmorskor ger vård ges den under inverkan av personlig förståelse, kunskap 

och teorier. Först måste barnmorskor ha förståelse för de behov som identifierats. Denna 

förståelse baserar sig på tidigare erfarenhet av sådana behov och de kunskaper barnmorskor 

har om dessa behov, kunskapsbasen. Barnmorskor har förmågan att fastställa och definiera 

behovet och därefter förstå hur behovet kan tillgodoses. De har också en förståelse för sin 

egen förmåga eller förmågan hos sina kollegor att möta behovet enligt Bryar (2011). 
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Bryar och Sinclair (2011) visar hur patienten, hälsa och omvärlden, det vill säga kontexten, 

interagerar och tydliggör vikten av barnmorskors förmåga till självkännedom. Tre tydliga 

teman ses i vårdandet av barnafödande och ammande kvinnor. De är konsekvensen av 

vårdkontexten i praktiken, barnmorskans roll och erfarenheterna hos kvinnan och hennes 

familj. De beskriver även att oavsett vilken vårdfilosofi barnmorskor har, så påverkas de av 

vilka förutsättningar som finns att utföra sitt arbete, hur arbetet styrs, förväntningarna från 

kvinnor, familjer och samhället. 

2.9 Problemformulering 

 
Den senaste statistiken visar att allt färre barn helammas i Sverige. Tidigare forskning har 

visat att amning ger stora hälsofördelar för både kvinnor och barn och är ekonomiskt 

fördelaktigt för samhället. Barnmorskor är ansvariga för att ge amningsvägledning till de 

nyblivna föräldrarna på BB och ska ge stöd och information utifrån evidens och aktuella 

riktlinjer. En förutsättning för att kvinnor ska kunna känna sig trygga vid amning är att 

barnmorskor har tid och är närvarande vid rådgivningstillfällen. Barnmorskors 

förhållningssätt och arbetsvillkor påverkar möjligheterna arbeta som amningsvägledare på 

BB. Både kvinnor och barnmorskor beskriver hur de kan uppleva stress utifrån hur vården 

ser ut och är organiserad idag. Många delar interagerar i vården av barnafödande och 

ammande kvinnor och oavsett vilken vårdfilosofi barnmorskor arbetar utifrån påverkas de av 

vilka förutsättningar som finns. Vid genomgång av aktuell forskning har det varit svårt att 

hitta forskning som visar hur barnmorskor upplever sin roll som amningsvägledare på BB i 

svensk kontext. Det finns ett flertal studier från andra länder som beskriver både kvinnors 

och barnmorskors upplevelse och erfarenheter av amningsvägledning på BB. Därför är detta 

arbete ett försök, att i liten skala undersöka barnmorskors erfarenheter och förutsättningar i 

sin roll som amningsvägledare på BB. 

3 SYFTE  

Beskriva barnmorskors erfarenheter och förutsättningar som amningsvägledare i det dagliga 

arbetet på BB. 
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4 METOD  

Nedan presenteras tillvägagångssättet genom; design, urval, utförande, analys och etiska 

överväganden. 

4.1 Design 

En kvalitativ intervjustudie med induktiv ansats är vald eftersom det passar syftet att 

beskriva barnmorskors erfarenhet av rollen som amningsvägledare på BB. Intervjun som 

forskningsmetod ska ha ett syfte och en struktur där forskarens frågor är väl genomtänkta för 

att uppnå syftet med studien. En kvalitativ intervjustudie har som syfte att visa på nyanser 

och erfarenheter i intervjupersonens upplevda verklighet (Kvale & Brinkmann, 2014). 

Kvalitativa studier ämnar synliggöra människans mångfacetterade verklighet och erfarenhet 

av en viss upplevelse. Det som studeras är den subjektiva upplevelsen av verkligheten (Polit & 

Beck, 2008). En induktiv ansats syftar till att, genom analys av ett antal observationer eller 

intervjuer, dra en slutsats. Kategorisering sker efter datainsamlingen (Fejes & Tornberg, 

2015). 

4.2 Urval 

Det planerade urvalet var att intervjua åtta barnmorskor på två sjukhus i Mellansverige, 

fördelat på fyra från en region där amningsfrekvensen vid sex månaders ålder var bland de 

lägsta i landet och fyra från en region som ligger bland de högsta i amningsfrekvens vid 

samma tidpunkt. 

Ett bekvämlighetsurval är gjort utifrån den knappa tid och de svårigheter som fanns att 

rekrytera informanter. Vid sju intervjuer upplevdes en mättnad och datainsamlingen 

avslutades.  

Inklusionskriteriet var barnmorskor som arbetade med amningsvägledning till inneliggande 

patienter i det dagliga arbetet på en BB-avdelning. 

Exklusionskriteriet var barnmorskor som endast jobbade på amningsmottagning på BB. 

4.3 Utförande 

En förfrågan till berörda verksamhetschefer och avdelningschefer sändes ut via mejl (bilaga 

A). Då svar dröjde skickades en påminnelse samt söktes även kontakt via telefon. Samtliga 

gav sin tillåtelse att rekrytera informanter. 

Varje intervju har föregåtts av skriftlig och muntlig information om studien syfte, hur 

materialet hanteras och rätten att när som helst avsluta sitt deltagande utan negativ påföljd. 
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Informanterna har skriftligen godkänt att intervjun spelats in och transkriberats för att 

analyseras (bilaga B och C). 

Det var svårt att få tag på informanter från de regioner som önskades, därför har en intervju 

från ytterligare en region lagts till i materialet. Flertalet av intervjuerna (n=5) gjordes med 

barnmorskor i den region som låg i det nedre spannet för amningsfrekvens i Sverige. En 

intervju gjordes med barnmorska från en region där man låg i det högsta spannet för 

amningsfrekvens. En intervju gjordes med en barnmorska från en region där 

amningsfrekvensen som helhet är förhållandevis låg, men där BB-avdelningen har ett 

upptagningsområde som inkluderar två av de kommuner som ligger högst i amningsfrekvens 

vid sex månader. 

Semistrukturerade intervjuer med barnmorskor som jobbar med amningsvägledning på BB i 

den dagliga vården på tre sjukhus i Mellansverige, genomfördes. Intervjuerna utgick från en 

intervjuguide med öppna frågor där passande följdfrågor ställdes för att förtydliga eller 

klargöra svaren. Intervjuguiden bestod av tre inledande bakgrundsfrågor, 13 frågor utifrån 

syftet med studien samt en avslutande fråga om intervjun (bilaga D). Intervjuguiden 

kommenterades och kompletterades av handledare. En pilotintervju genomfördes varpå en 

mindre omformulering av några frågor gjordes. Intervjuguiden presenterades även vid 

grupphandledning och en mindre omformulering gjordes samt en omkastning av två frågor 

genomfördes. Essensen i frågorna förändrades inte men förtydligades genom mindre 

krångliga formuleringar.  

4.4 Analys 

För analysen användes kvalitativ innehållsanalys. Intervjuerna har analyserats enligt 

Graneheim och Lundmans (2004) beskrivning av den kvalitativa innehållsanalysen. Båda 

författarna har lyssnat igenom ljudinspelningarna och transkriberat hälften av materialet 

vardera. Därefter har texten lästs igenom var för sig upprepade gånger och även lästs igenom 

tillsammans för att få en känsla för helheten. Meningsbärande enheter har tagits ut. De 

meningsbärande enheterna har kondenserats ner till kortare meningar men med bibehållet 

innehåll. Dessa kondenserade meningsenheter har kodats för att därefter grupperats i 

underkategorier och kategorier utifrån innehållet. Exempel på kondensering och 

kategorisering kan ses Analystabell, bilaga E. 

4.5 Etiska överväganden 

De forskningsetiska principernas fyra huvudkrav har följts. Det innebär att det i studien 

tagits hänsyn till informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskrav och nyttjandekrav 

(Vetenskapsrådet, 2002).  

Författarna har efter skriftlig och muntlig kontakt angående studiens syfte med 

verksamhetschefer och avdelningschefer på de enskilda BB-enheterna fått tillåtelse att 
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rekrytera informanter. Informanterna har fått skriftlig information om studiens syfte, hur 

materialet hanteras och rätten att när som helst avsluta sitt deltagande utan negativ påföljd. 

De har skriftligen godkänt att intervjun spelats in och transkriberats för att analyseras. 

Därmed har hänsyn tagits till informationskrav, nyttjandekrav och samtyckeskrav. 

Datamaterialet, ljudinspelningar och transkriberade intervjuer, har förvarats på en dator 

med personligt lösenord, behandlats anonymt och konfidentiellt så ingen obehörig har haft 

tillgång till materialet. Inspelningarna har raderats efter att examensarbetet färdigställts. 

Examensarbetet är utformat så att specifika informanter inte ska kunna identifieras och data 

har bearbetats på gruppnivå, vilket är kopplat till kravet för konfidentialitet. 

Författarnas förförståelse utgick från erfarenheter som sjuksköterskor, barnmorskestudenter 

och fackligt arbete. Förförståelsen var att arbete inom vården är stressigt och att 

prioriteringar som inte känns rätt för individen ibland måste göras. Även kompromisser 

mellan att få arbetet gjort och att hålla fast vid sin professions uppdrag krävs ibland. 

Författarna har varit medvetna om förförståelsen och har beaktat detta i möjligaste mån i 

detta arbete. 

Utifrån rådande praxis för examensarbeten på magisternivå har inget tillstånd för studiens 

genomförande sökt hos Vetenskapsrådet eller Mälardalens högskolas Etiska Råd. 

5 RESULTAT  

Sju barnmorskor från tre sjukhus rekryterades via kontakter och 

avdelningschefer/chefsbarnmorskor på respektive enhet. Barnmorskorna hade en varierande 

erfarenhet, mellan ett halvt år upp till 20 år med en spridning i ålder från 26 till 64 år. De 

barnmorskor som intervjuades jobbade på olika BB-avdelningar varav en var bemannad med 

enbart barnmorskor, en hade brist på barnmorskor samt en som inte hade någon brist på 

barnmorskor. En BB-avdelning hade stängda vårdplatser medan de andra två BB-

avdelningarna hade samtliga vårdplatser tillgängliga. Två av avdelningarna vårdade enbart 

förlösta och en BB-avdelning blandade förlösta och icke-förlösta kvinnor. 

Barnmorskorna beskrev sina erfarenheter av rollen som amningsvägledare på BB utifrån 

flera perspektiv. De beskrev flera faktorer som samspelade och påverkade i deras arbete med 

att ge amningsvägledning. De tre huvudkategorierna som identifierades var: Att ge 

amningsvägledning – individuella förmågor och professionella relationer, Att samspela med 

familjen samt Att verka i en organisation.   
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Tabell 2: Schematisk översikt av underkategorier och kategorier. 

 
Kategori 

 
Underkategori 

 

Att ge amningsvägledning – individuella 
förmågor och professionella relationer 

 
Att arbeta utifrån individuella förmågor och 

förhållningssätt 
 
 

Att hantera professionella relationer 
 

Att samspela med familjen 

 
Att hantera familjers förväntningar, 

förutsättningar och inställning 
 
 

Att dela ansvar och utgå från individen 

Att verka i en organisation 

 
Att hantera mål och resurser 

 
 
 

Att hantera arbetsbelastning, tidsbrist och 
rutiner 

 
 
 
 

 

5.1 Att ge amningsvägledning – individuella förmågor och 

professionella relationer 

I analysen utvecklades två underkategorier; Att arbeta utifrån individuella förmågor och 

förhållningssätt samt Att hantera professionella relationer. Dessa underkategorier utgjorde 

grunden för barnmorskornas arbete med att ge amningsvägledning i det dagliga arbetet på 

BB. 

5.1.1 Att arbeta utifrån individuella förmågor och förhållningsätt 

Barnmorskorna beskrev att amningsvägledning är komplext. En barnmorska konstaterade 

att barnmorskor har det största ansvaret för amning eftersom de har högst kompetens inom 

området. 

”För amningen är ju ändå barnmorskans sak tycker jag. Det är inte så att jag säger att inte 

undersköterskor och barnsköterskor kan, inte så jag menar, men vi har ändå mer, tycker jag, 

kunskap och förståelse, om framförallt kvinnors psykologi.” (barnmorska 6)  

Barnmorskorna beskrev att de hade egna krav och förväntningar på sig själva. För att ge 

amningsvägledning behövde de kunskap vilket de uppfattade att de fått genom sin utbildning 
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men också att de hade ett ständigt behov av att lära sig mer. Barnmorskorna hade insikt i att 

de hade behov av både teoretisk men framförallt praktisk kunskap. 

”Jag vill väl mycket mer än vad jag, alltså jag vill kunna det bättre än jag känner att jag… 

eftersom jag inte gör det dagligen så känner jag att det brister i min kunskap en del. Inte som 

teorin, men det här att, ja, komma in och verkligen få till en amning.” (barnmorska 5) 

Barnmorskorna beskrev hur deras individuella förmågor var grunden i att ge 

amningsvägledning till nyblivna föräldrar. De beskrev i intervjuerna hur arbetet krävde att de 

kunde kommunicera och ge information, både muntligt och skriftligt. De beskrev också att de 

var lyhörda och hade förmåga att skapa förtroende. ”Vi kan ju inte slå oss för bröstet och säga 

att vi är bäst på amning utan vi måste ju också ha en öppenhet för att höra.” (barnmorska 6) 

Barnmorskorna berättade hur de i flera fall insåg att de inte kunde fixa eller lösa alla 

problem. Barnmorskorna beskrev situationer där de hade självinsikt och kände 

självförtroende men också tillfällen där de tvivlade på sin egen förmåga. ”Oftast vill man ju 

att det ska sluta med att man ammar och att det ska gå bra. Och att man ibland liksom kan 

känna sig misslyckad när man börjar med ersättning på något vis.” (barnmorska 7) 

De reflekterade även kring att ibland är “gott nog” tillräckligt bra. ”Ibland känns det 

meningslöst men så ser man sådana här ljusglimtar tycker jag att jo, jag gjorde nog ett bra 

jobb.” (barnmorska 6) 

Samtliga barnmorskor beskrev hur roligt de tycker arbetet på BB är och att få arbeta med 

amningsvägledning. ”De flesta blir ju jätteglada när det fungerar och man känner att nu har 

man verkligen hjälpt till. Och man får otroligt mycket tillbaks.” (barnmorska 7) 

Flera barnmorskor visade på förmåga att hitta kreativa lösningar på problem som uppstod. 

De gav förslag på hur arbetet skulle kunna ändras för att förbättra vården för familjerna och 

öka möjligheterna till att ge god amningsvägledning och såg utvecklingspotential i sitt dagliga 

arbete. De upplevde att de kunde göra ett gott arbete trots att förutsättningarna inte alltid var 

de bästa. De beskrev att tacksamheten från föräldrarna oftast var stor och att arbetet med att 

ge amningsvägledning kändes meningsfullt. 

5.1.2 Att hantera professionella relationer 

Barnmorskorna beskrev hur de hade flertalet olika professionella relationer i arbetet med att 

ge amningsvägledning. I de flesta fall upplevdes ett gott stöd från andra barnmorskor på BB, 

undersköterskor i teamet och barnmorskor på amningsmottagningen. Stödet bestod både av 

möjligheten att kunna fråga kollegor om råd och att få hjälp att utföra specifika 

arbetsuppgifter. Det fanns en öppenhet och vilja att hjälpa och lära av varandra. ”Vi brukar 

kunna fråga, jag har så gulliga kollegor, oftast om det är mycket att göra. Vi har ju också 

koordinatorer som ibland kan hoppa in så att man kan vara inne hos den familjen längre.” 

(barnmorska 7) 
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Några barnmorskor beskrev att de kunde känna trygghet med att delegera amningsstöd till 

undersköterskor som ansågs kunniga. ”Om man vet att man har någon bra undersköterska 

som är duktig på amning så kan man ju släppa mer, annars är man ju med och petar mer 

själv och vill gärna se själv.” (barnmorska 2) 

Barnmorskorna upplevde att de hade professionella förebilder att se upp till och kunna lära 

sig av. En barnmorska beskrev hur hen försökte följa med erfarna kollegor in till föräldrarna 

för att lära sig hur kollegan gav amningsstöd för att på det sättet kunna utvecklas. ”Men vissa 

har ju som nästan magi i händerna. De bara får till varje amning.” (barnmorska 5) 

Barnmorskorna gav också uttryck för att det fanns brister i stödet från andra och att de valde 

vem de sökte stöd hos. De valde då kollegor som de visste hade samma inställning till amning 

som de själva. Ibland krävdes det att barnmorskorna behövde hantera konflikter med 

kollegor gällande insatser kring amningsvägledning. De beskrev både misstroende från andra 

riktat mot dem själva och misstroende gentemot andra. De ansåg att kollegor ibland saknade 

tillräcklig erfarenhet och att kollegor ibland hade för bråttom och inte lät 

amningsvägledningen få ta tid. ”Men där har man kanske inte lust och fråga alla för man vet 

lite, vilken kollega som är mer för att ta till ersättning tidigare eller ja. Man är ju, lärt känna 

varandra lite så.” (barnmorska 5) 

”Ibland skäms man nästan när man kommer tillbaka till expeditionen och säger ”ja men jag 

fick amningen på elvan att funka, ja vad gjorde du då då, nej men jag tog in en amningsnapp” 

och då kan man få skäll.” (barnmorska 5) 

Att ge amningsvägledning innefattar enligt barnmorskornas erfarenheter att hantera olika 

professionella relationer. Oftast upplevdes de som stödjande men i några fall beskrevs de 

som icke stödjande relationer utan krävde att barnmorskorna istället hanterade konflikter 

med kollegor. 

5.2 Att samspela med familjen 

Att samspela med familjen var en förutsättning för att barnmorskorna skulle kunna ge 

amningsvägledning på BB. Två underkategorier som barnmorskorna behövde ta hänsyn till i 

sitt arbete med att ge amningsvägledning kunde ses. Att hantera familjers förväntningar, 

förutsättningar och inställning samt Att dela ansvar och utgå från individen.   

5.2.1 Att hantera familjers förväntningar, förutsättningar och inställning   

Förväntningarna från familjerna varierade i stor utsträckning enligt barnmorskornas 

erfarenheter. Barnmorskorna upplevde att de förväntades vara den som fick amningen att 

fungera, ibland kunna uträtta mirakel samt ha tid att ge amningsvägledning. Erfarenheten 

var att många av föräldrarna trodde att amning skulle vara enkelt och problemfritt. 
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”De förväntar sig, att sånt ska kunna funka på en gång, och funkar det inte så ska man som 

personal kunna gå in och fixa det. Lite enkelt. Ja. Men förväntningar också att vi ska ta oss 

tiden till det.” (barnmorska 5) 

”En del är ju öppna för, man kan ge de tio olika förslag, du kan göra så här, du kan göra så där, 

du kan göra så där. Medans andra vill ha, helt fyrkantigt. Svart eller vitt, hur ska jag göra. Och 

det kan man inte riktigt säga. De, där är det jobbigt med amningsrådgivning.” (barnmorska 6) 

Barnmorskorna beskrev att faktorer som inverkade på arbetet med att ge amningsvägledning 

var tidigare kunskap hos föräldrarna, tidigare erfarenheter och om föräldrarna genomgått en 

amningsutbildning. Barnmorskorna beskrev att föräldrarna hade olika förutsättningar att 

inhämta kunskap och att språksvårigheter försvårade i arbetet med att främja amning. Några 

av barnmorskorna beskrev att amningsutbildning inte var tillgängliga för samtliga, vilket 

gjorde att kunskapen hos olika grupper av föräldrar kunde variera. Enligt en barnmorska 

visades enbart hur ett bra grepp ser ur under amningsutbildningen men gav inte föräldrarna 

kunskap om felaktigt grepp och problematisk amning. 

”Dra igång amningsutbildningar för att få alla till att försöka gå en. Men tyvärr är det ju det 

här att det är svensktalande. Det finns inte på engelska ännu och det är ju där man kanske, det 

är kanske där man saknar de som kanske verkligen behöver det och även de som kanske bor 

längst ut i landet, länet.” (barnmorska 4) 

Föräldrarnas inställning till amning påverkade barnmorskornas arbete med att ge 

amningsvägledning. ”Vad de har för attityd till amning, alltså mammorna och ibland, så klart 

papporna också. Det är klart att det är enklare att hjälp nån som är liksom villig att kämpa” 

(barnmorska 5)  

Barnmorskorna beskrev även att kulturella faktorer kunde påverka deras arbete. 

Barnmorskorna redogjorde för hur de ibland tog till ersättning relativt tidigt eftersom en del 

föräldrar var övertygade om att bröstmjölk saknades eller att råmjölk skulle undvikas.  

”Många är väldigt pålästa och vet att amning är bra och varför bröstmjölk är bra och så och så 

vidare. Så den biten går man sällan in på tycker jag. Det kan handla om kanske om det är 

någon mamma, någon mamma som av någon anledning inte är lika påläst” (barnmorska 3) 

Barnmorskorna beskrev att det var vanligt att föräldrarna trodde att amningen var enkel för 

andra men att amningsvägledningen underlättades av om föräldrarna kände trygghet och 

fick informellt stöd från partner, vänner och anhöriga. Enligt en erfaren barnmorska hade 

kvinnorna på BB tidigare fler möjligheter till stöd från andra kvinnor genom att de delade sal 

och att vårdtiden var längre men att detta saknades i nuläget. Det beskrevs att det hände att 

patienterna som inte talade svenska hjälpte varandra med tolkning och utgjorde ett 

informellt stöd till varandra.  

Barnmorskorna beskrev att de upplevde ett behov av mer trygghet hos föräldrarna. De ansåg 

att behovet av det informella stödet var stort och att då framförallt allt att kvinnans partner 

var stödjande. En ny företeelse enligt några barnmorskor var att det fanns vissa par som inte 
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ville att barnet skulle amma för att båda föräldrarna skulle ha samma möjligheter att ge sitt 

barn mat. 

5.2.2 Att dela ansvar och utgå från individen 

Att dela ansvar innebar att barnmorskan och föräldrarna samarbetade kring amningen. 

Barnmorskorna beskrev hur de överlät en del av ansvaret för amningen genom att de 

uppmanade och förväntade sig att föräldrarna tog kontakt om det var problem med 

amningen. Det var dock inte alltid föräldrarna hörde av sig.  

”Vissa kvinnor vill ju inte ha hjälp eller att dem, man säger åt dem ”ring när du ska lägga till så 

kan vi kika hur det ser ut” eller, och de hör aldrig av sig. Och då kan man väl ändå tänka att de 

kanske, de kanske inte vill.” (barnmorska 2) 

Samtliga barnmorskor beskrev hur de utgick från individen när de gav amningsvägledning 

och hur de ständigt anpassade sig efter familjen situation. En respekt för kvinnan och barnet 

och deras situation var i fokus för individanpassningen. ”Lite hur kvinnans mående är både 

psykiskt och fysiskt så man inte ställer för höga krav på kvinnan för då kanske hon också 

lägger av med amningen.” (barnmorska 4)   

Barnmorskorna beskrev även att de involverade föräldrarna och möjliggjorde för föräldrarna 

att fatta egna informerade beslut. ”Det där med att ta till ersättning, det är ju liksom, bara på 

föräldrarnas egen begäran i så fall och efter information kring amning och hur det kan störa 

amningen och så.” (barnmorska 5) 

”Det kan ju bero på hur det går med amningen så klart men även vad man har för mamma 

framför sig. Om man har en förstföderska eller omföderska, om man har en omföderska som 

haft problemfria amningar bakom sig eller en omföderska där det inte fungerat tidigare.” 

(barnmorska 3) 

Det beskrevs som viktigt att fråga både familjen och kollegor om hur stödet fungerat för att 

hitta rätt lösningar. Att ge familjen konsekventa råd som är relevanta för just dem och 

försöka följa upp hjälpen från föregående kollega upplevdes av barnmorskorna som viktigt 

för att hjälpa på optimalt sätt. Ett sätt var att få familjen att inse att det är normalt att det tar 

tid och kan upplevas frustrerande att komma igång med amning. 

”Det är viktigt att fråga då först innan man börjar hjälpa till, att vad har mina kollegor sagt, 

vad har ni provat tidigare. För då kanske man kan rata vissa idéer. Då behöver man ju inte 

prova det igen, utan man, försöker med nått annat i stället.” (barnmorska 5) 

Ibland var barnmorskornas erfarenhet att föräldrarna inte tog till vara möjligheten att få 

hjälp med amningen på BB. Det kunde vara att föräldrarna lät bli att fråga, inte ville visa 

amning eller åkte hem för tidigt. ”Jag vet inte hur ofta man skickar hem en familj med icke 

fungerande amning också, där man råder dem att stanna kvar, ha inte för bråttom hem nu, 

men de åker ändå hem.” (barnmorska 5) 
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Att dela ansvar och individanpassa vården ansågs av barnmorskorna som en självklarhet i 

arbetet med att ge amningsvägledning men det var frustrerande när samarbetet inte med 

familjen inte fungerade. 

5.3 Att verka i en organisation 

Barnmorskorna beskrev i intervjuerna att organisationen de verkade i påverkade dem i deras 

arbete med att ge amningsvägledning. Två underkategorier utvecklades; Att hantera mål och 

resurser samt Att hantera arbetsbelastning, tidsbrist och rutiner. 

5.3.1 Att hantera mål och resurser 

I de flesta fall upplevde barnmorskorna att de visste vad de förväntades utföra utifrån sin 

profession men att målen för verksamheten var relativt otydliga. Något enstaka klart mål 

kring amning beskrevs av en av barnmorskorna som intervjuades. Barnmorskorna uppgav att 

det var svårt att få alla att följa målen. ”Det finns ju amningsstrategi som är nygjord också 

som de har uppdaterat. Det finns ju finns ju vissa kriterier som man ska följa liksom kanske 

inte jättetydligt utan de uppmanar ju oss att läsa det efterhand.” (barnmorska 1) 

Barnmorskorna beskrev att de hade resurser i form av hjälpmedel, lokaler och möjlighet att 

få hjälp från andra yrkesgrupper. Exempel på hjälpmedel var docka, lösbröst och träkulor 

som synliggjorde storleken på barnets magsäck. Samtliga barnmorskor uttryckte att det 

uppstod språkhinder ibland. Alla hade inte tillgång till tolk eller hade inte för vana att ta in 

tolk vid amningsvägledning. 

”Vi har ju arabisk tolk på plats som vi har tillgång till. Det är ju ypperligt för då kan man 

tillkalla dem. Men annars så blir det ju att visa med docka, mer där kanske än vad man kanske 

gör för svensktalande familjer.” (barnmorska 4) 

De beskrev att de ibland saknade resurser för att utföra sitt arbete på ett tillfredsställande 

sätt. De beskrev även att de ibland saknade tekniska hjälpmedel och optimala digitala 

lösningar. Barnmorskorna uttryckte behov av alternativa hjälpmedel som Ipad med filmer på 

olika språk för att kunna överbrygga språksvårigheter. De önskade även bättre digitala 

lösningar för att till exempel undvika dubbeldokumentation.  

Vissa av barnmorskorna uppgav att det ibland saknades tillräckligt med familjerum vilket 

ledde till att partnern inte alltid kunde stanna kvar över natten medan andra barnmorskor 

vid andra enheter uppgav att det inte var någon brist på familjerum. Att kvinnor delade rum 

blev ibland ett hinder för amningsvägledning eftersom kvinnor helst undvek att visa 

amningen och blotta sig enligt en barnmorska. Flera barnmorskor ansåg att det var olyckligt 

att partnern inte fick övernatta med sin familj eftersom familjen bör ses som en helhet. Att 

partnern var viktig för amningen bekräftade samtliga barnmorskor. ”Det är faktiskt jättebra 

här. Det är sällan vi behöver, skicka hem någon pappa för att mamman behöver dela rum. 

Utan de får ett eget rum.” (barnmorska 5) 
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Barnmorskorna upplevde att de i viss utsträckning fick utbildning och kompetensutveckling 

på arbetet. De önskade dock mer strukturerad utbildning, kontinuerligt lärande och utrymme 

för naturliga diskussionstillfällen på arbetsplatsen. Det var viktigt att det fanns en 

baskunskap hos samtliga som arbetade på BB och att amningsvägledningen kunde följa en 

röd tråd känd för alla, för att kunna nå verksamhetens mål. 

5.3.2 Att hantera arbetsbelastning, tidsbrist och rutiner 

Arbetsbelastning och tidsbrist omnämns i stor utsträckning av barnmorskorna under 

intervjuerna och hade stor betydelse för barnmorskornas möjligheter att kunna ge 

amningsvägledning till nyblivna föräldrar. Dessa delar beskrevs frekvent och spontant av 

samtliga barnmorskor och upprepades vid flera tillfällen under intervjuerna. Barnmorskorna 

erfarenhet var att när de hade tillräckligt med tid för att ge amningsvägledning upplevde de 

att de kunde göra ett tillfredsställande arbete. ”Mina förutsättningar är ju bra de gångerna jag 

har det lugnt och jag inte har så många patienter och där jag har svensktalande. För det har 

ju också med tiden att göra.” (barnmorska 4) 

Barnmorskorna beskrev att de fick anpassa sig efter tider för olika ronder. Dagpassen var 

stressfyllda då ronder och utskrivningar var tvungna att prioriteras framför 

amningsvägledning. De upplevde att det var det medicinska som prioriterades och 

kvinnocentrerade vården fick stå tillbaka. Kvällspassen uppfattades som lugnare och större 

möjligheter att ge stöd till familjerna fanns eftersom inte rondtiderna styrde på samma sätt.  

”Det är när man har tid när man känner att man kan stå inne hos en familj och inte känna så 

här att man måste titta på klockan varannan minut. Inte behöva tänka så måste ja ronda med 

den och den och hinna med det utan känna att man faktiskt hinner.” (barnmorska 3) 

”Barnläkarundersökning, gynekologisk rond och att du ska journalföra båda ronderna. Men 

ändå har du kravet på dig att du ska kolla att alla barnen är friska, att alla mammorna är friska 

och att de faktiskt får mat i sig. Där går det inte ihop ibland på förmiddagarna.” 

(barnmorska 4) 

En barnmorska berättade att arbetsbelastningen påverkades av att det saknades 

barnmorskor. Den höga arbetsbelastningen påverkade barnmorskornas arbetsmiljö och de 

var medvetna om att de ibland frångick rutinerna och bland annat arbetade hands on.  

”Men så finns det ju alltid de här höga topparna när det är fullbelagt på BB, då är det inte lätt 

att ge amningsrådgivning och göra amningsobservationer. Och där känner man själv att där 

skulle man velat haft mer tid.” (barnmorska 4) 

Några barnmorskor beskrev att det skulle vara möjligt att anpassa arbetsbelastningen genom 

att fördela patienterna mellan teamen på ett optimalt sätt och ta bort vissa arbetsuppgifter 

för att skapa utrymme för att ge amningsvägledning. 
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”Så jag vill ha mammor som är i olika skeden. Vilket också innebär att jag kanske får några 

hemgångar och får några nya. Då får jag inte lika mycket administration. Då jag hinner jag 

med mammorna på ett bättre sätt.” (barnmorska 6) 

Barnmorskorna menade att amningsvägledning är komplext och att rutiner i verksamheten 

som tidig hemgång, skapade ytterligare utmaningar i deras arbete. De nämnde också 

ansvarsfördelningen mellan BB och mödravården. Rutinen angav att de hade ansvar för 

familjerna en vecka efter utskrivning men att de även kunde få telefonsamtal upp till tre 

månader efter hemgång. Detta påverkade ibland arbetsbelastningen enligt barnmorskorna. 

”Det är för kort tid att förmedla, samtidigt som jag är positiv till tidig hemgång. För samtidigt 

kan det vara så att kommer man hem i hemmiljön så går man ner i varv på ett bättre sätt.” 

(barnmorska 6) 

Hög arbetsbelastning och i vissa fall bristande bemanning skapade tidsbrist och 

barnmorskorna erfor att de inte kunde ge optimal amningsvägledning. Även rutiner kring 

ronder och tidig hemgång skapade frustration och en känsla av otillräcklighet. 

Amningsvägledning är primärt ett samspel mellan barnmorska och familjen men 

organisationen i vilken de befinner sig, inverkade också på amningsvägledningen.  

6 DISKUSSION  

Diskussionen är indelad i tre delar som rör metod, etik och resultat. I metoddiskussionen 

diskuteras styrkor och svagheter med metod och genomförande utifrån kraven på 

överförbarhet, giltighet och pålitlighet för att ett arbete ska vara trovärdigt. I den etiska 

diskussionen diskuteras arbetet utifrån informationskravet, nyttjandekravet och 

konfidentialitetskravet, det vill säga de etiska grundkraven. I resultatdiskussionen diskuteras 

resultatet utifrån tidigare forskning och det valda teoretiska perspektivet. 

6.1 Metoddiskussion 

Syftet med detta arbete var att belysa barnmorskors professionella roll som 

amningsvägledare i det dagliga arbetet på BB. För att besvara syftet valdes en kvalitativ 

intervjustudie med induktiv ansats för att fånga upp barnmorskornas erfarenheter. En 

studies trovärdighet ökar om relevanta fakta om informanternas bakgrund beskrivs, 

inklusions- och exklusionskriterier klargörs och analysprocessen i arbetet tydligt beskrivs. 

Kvalitativ innehållsanalys utifrån Graneheim och Lundman (2004) har använts för analys av 

de transkriberade intervjuerna.  

Fem av intervjuerna gjordes tillsammans där en av författarna intervjuat och den andra 

ansvarat för tekniken. Författarna har växlat mellan att vara bisittare och att den som 
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intervjuar. Intervjuerna har vid dessa tillfällen spelats in på två enheter för att ha en kopia 

om något skulle gå fel och med fördelen att båda författarna hade tillgång till ljudmaterialet. 

De två sista intervjuerna har genomförts på egen hand med enbart en av författarna 

närvarande, vilket kan ha förändrat dynamiken i intervjuerna men författarna ser inte att det 

påverkat resultatet. Intervjuerna har tagit mellan 20-31 minuter och transkriberats ordagrant 

med en jämn fördelning mellan författarna. Frågorna som ställdes under pilotintervjun 

justerades endast i liten utsträckning jämfört med frågorna i de följande sex intervjuerna 

vilket gjorde att pilotintervjun ansågs kunna användas och har därmed inkluderats i studien. 

Frågorna förtydligades och ordning ändrades lite efter pilotintervjun.  

Överförbarhet, giltighet och pålitlighet behöver beaktas för att en studie ska anses trovärdig 

enligt Graneheim och Lundman (2004). Överförbarhet avser hur väl resultatet kan överföras 

till ett annat sammanhang eller grupp. Där menar Graneheim och Lundman (2004) att det är 

upp till den enskilde läsaren att göra en tolkning om detta är krav är uppfyllt. Samtliga 

informanter i arbetet var barnmorskor och arbetade på BB på tre olika enheter i 

Mellansverige. Alla erfarenheter kan inte överföras alla på ett generellt plan, men resultatet 

av detta arbete kan ge ökad kunskap om barnmorskors förutsättningar, hur 

amningsvägledningen och vården på BB i allmänhet skulle kunna förbättras. 

Giltigheten avser hur väl data och analysprocess är lämpliga för att beforska det som är 

studiens syfte. Kvale och Brinkman (2014) anser att en kvalitativ intervjustudie är lämplig för 

att undersöka en upplevelse eller en erfarenhet. Den kvalitativa innehållsanalysen avser att 

på olika nivåer kategorisera meningsbärande enheter till övergripande kategorier utifrån de 

transkriberade intervjuerna (Graneheim & Lundman, 2004). Giltigheten kan således anses 

som god eftersom val av datainsamling och analys anses lämpliga för att belysa erfarenheter. 

Intervjuerna har utgått från en intervjuguide som bearbetats noga för att belysa det studien 

önskade belysa. Författarna har transkriberat intervjuerna, individuellt läst transkribering 

och sedan tillsammans bearbetat intervjuerna för att identifiera koder och kategorier. 

Därefter har det genom induktiv analys lett till att koder och kategorier utkristalliserats 

genom att meningsbärande enheter kodats. Därmed har erfarenheterna hos informanterna 

kunnat belysas. 

Pålitligheten avser hur forskningsprocessen gått till och utifall den har varit konsekvent 

(Graneheim & Lundman, 2004). Datainsamlingen har varit konsekvent utifrån att samma 

intervjuguide använts till alla intervjuerna. Alla intervjuerna har bearbetats på samma sätt 

genom transkribering, kodning och kategorisering.  Pålitligheten har vissa svagheter 

eftersom inte alla intervjuer utförts på exakt samma sätt. Av de sammanlagt sju intervjuerna 

genomförde författarna fem intervjuer tillsammans och två på egen hand. Alla intervjuerna 

innebar ett fysiskt möte. Informanterna erbjöds att bestämma var intervjun skulle ske. Några 

intervjuer genomfördes på arbetsplatsen i avskilda samtalsrum, några i hemmet och en 

intervju gjordes på ett café. Å andra sidan har samma frågor har ställts till alla informanter 

utifrån den intervjuguide som arbetades fram. Däremot har följdfrågorna varierat utifrån hur 

intervjun utvecklat sig. Att intervjuerna utförts i olika miljöer kan ha påverkat hur 

informanterna har svarat. Att informanterna själva fått välja plats för intervjun kan ses som 

en styrka. Antalet informanter i arbetet var endast sju personer men intervjumaterialet blev 
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varierande och samtidigt nåddes en mättnad, vilket tyder på att materialet var tillräckligt för 

detta arbete.  

En av författarna har arbetat med några av informanterna och kommer troligtvis även att 

arbeta med några av dem även efter examen. Detta kan ha haft en inverkan eftersom man 

inte vill lämna alltför kritiska svar men det kan också vara en styrka om informanterna 

känner sig bekväma och därmed törs vara uppriktiga.  

6.2 Etisk diskussion 

Samtliga sju informanter var väl införstådda med arbetets syfte och hantering av material när 

de intervjuades. Informanterna har erhållit skriftlig och muntlig information för att möta 

informationskravet. Informanterna har fått information om studiens syfte, att insamlad data 

förvarades så ingen utomstående kunde få tillgång till materialet, att ingen enskild informant 

har kunnat identifieras i det slutliga arbetet och slutligen att det insamlade materialet skulle 

användas till ett examensarbete på magisternivå. Nyttjandekravet tillsågs genom att alla 

informanter skrev under på att de godkände att det insamlade materialet användes till avsett 

arbete. Ingen enskild informant har kunnat identifieras i magisterarbetet, endast författarna 

har haft tillgång till insamlat material och intervjuerna kommer att raderas när arbetet 

godkänts med hänsyn till konfidentialitetskravet. Genom att underteckna 

samtyckesblanketten har informanterna godkänt dessa kriterier. Genom detta har 

Vetenskapsrådets etiska grundkrav tagits hänsyn till. Samtliga uttryckte att det var intressant 

att delta och att få prata kring det de ansåg var viktigt kring amning utifrån sin yrkesroll. 

Några av informanterna har arbetat tillsammans med en av författarna, vilket kan ses som ett 

etiskt dilemma. Författarna upplevde dock inte att detta påverkade informanterna från att 

uttrycka sig fritt.  

Informanterna erbjöds att välja plats för intervjun och i flera fall valde informanterna att bli 

intervjuade på sin arbetsplats. Det innebar att det skulle finnas möjlighet att identifiera vilka 

informanterna var men det var ansågs inte problematiskt av informanterna. Intervjuerna 

skedde dock i ett avskilt rum som låg på en annan enhet på ett annat våningsplan. Dessutom 

redovisas resultatet på gruppnivå och inga informanters individuella svar kan härledas. 

Författarna anser att de etiska principerna beaktats väl. 

6.3 Resultatdiskussion 

Sju barnmorskor, från tre olika regioner, har beskrivit sina erfarenheter och förutsättningar 

av att ge amningsvägledning i det dagliga arbetet på BB. Vissa erfarenheter uttrycktes av 

samtliga barnmorskor oavsett vilken region som var arbetsgivare.  

Från analysen utvecklades tre kategorier och sex underkategorier som beskrev barnmorskans 

erfarenheter och förutsättningar att ge amningsvägledning på BB. De tre huvudkategorierna 

som utkristalliserades var; Att ge amningsvägledning – personliga förmågor och 
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professionella relationer, Att samspela med familjen samt Att verka i en organisation. De 

påverkar samtliga hur barnmorskan erfar sin roll som amningsrådgivare på BB och skapar 

tillsammans de förutsättningar som påverkar barnmorskans arbete med att ge 

amningsvägledning i det dagliga arbetet på BB. 

När barnmorskorna beskrev sitt arbete framgick det att de använder sig själva som verktyg. 

De beskrev hur de använde sina förmågor att kommunicera, vara lyhörda och skapa 

förtroende för att kunna ge amningsvägledning på ett individanpassat sätt. Detta 

överensstämmer med Bryar och Sinclair (2011) som visar att barnmorskor måste känna till 

sina egna förmågor för att kunna möta familjernas behov av stöd. Det beskrivs även att 

barnmorskan måste kunna avgöra sina kollegors förmåga att möta familjernas behov vilket 

synliggjordes när en av barnmorskorna beskrev att hen valde vilka av kollegorna hen sökte 

stöd hos vid amningssvårigheter. Barnmorskorna visade på hur de hämtade in kunskap om 

familjerna och utgick ifrån familjen när de gav stöd. De beskrev också hur de utgick från sina 

erfarenheter av liknande situationer. Enligt Bryar och Sinclair (2011) måste barnmorskor ha 

förmåga att bedöma familjens behov vilket samtliga barnmorskor i arbetet redogjorde för. 

Det gavs i arbetet uttryck för att barnmorskorna ibland fick stärkt självförtroende av kollegor 

och ibland blev misstrodd, men främst beskrevs att man har starkt kollegialt stöd.  I de flesta 

fall fanns en stor tilltro till kollegor men det förekom även att man ibland är tveksam till att 

berätta om man tagit till ersättning eller amningsnapp. Vissa av barnmorskorna uttryckte en 

känsla av misslyckande när kollegor ifrågasatte deras professionella beslut. De uppgav att 

kollegor kunde få dem att känna sig som sämre barnmorskor. Professionella förebilder och 

kollegor man kände sig trygg med, som beskrevs i detta arbete, är viktigt enligt Bryar och 

Sinclair (2011) eftersom deras teori innebär att barnmorskan inte bara behöver vara 

kompetent, lyhörd och empatisk själv, utan också behöver kollegor som är pålitliga. 

Hildingsson et al. (2013) visar att konflikter med kollegor påverkar barnmorskors 

arbetsmiljö. En del barnmorskor visar tecken på utbrändhet, uttrycker att de upplever brister 

i det kollegiala stödet på arbetsplatsen och övervägt att byta yrke på grund av detta.  

Barnmorskorna i detta arbete hade insett att ibland kunde de bara göra “gott nog”. De 

beskrev att de kunde ge stöd på BB men om familjen valde att gå hem tidigt fanns inget mer 

de kunde göra för familjen. De uttryckte att de alltid försökte hinna med att ge ordentlig 

information om amningens fördelar och hur föräldrarna skulle kunna söka stöd efter 

hemgång. De beskrev att de gjorde sitt bästa utifrån kompetensbeskrivningen för 

barnmorskor angående amning (Socialstyrelsen, 2006). 

Barnmorskorna visade på hur de utifrån den individ de hade framför sig anpassade sin 

amningsvägledning. Barnmorskornas individuella förmågor att kommunicera, vara lyhörd 

och respektera kvinnan tyder på ett holistiskt synsätt. Detta synsätt bekräftas av Bryar och 

Sinclair (2011) som beskriver hur barnmorskan i sin profession behöver vara teoretiskt 

kunnig, empatisk och inkännande och arbeta holistiskt. Det upplevdes svårt av 

barnmorskorna i detta arbete, att skapa ett förtroende eftersom vårdtiden var kort. En 

barnmorska beskrev att hon hade nya familjer varje dag och därmed ett nytt förtroende att 

skapa dagligen, vilket stundtals kunde vara stressande men samtidigt utmanade hennes 

individuella förmågor.  
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Kulturella och språkliga svårigheter ställde nya krav på dagens barnmorskor att ha förmåga 

att individanpassa amningsvägledningen. Barnmorskorna i detta arbete visade att de hade 

stor respekt för kvinnan oavsett hennes bakgrund och i stor utsträckning försökte 

individanpassa stödet. Dessa situationer krävde extra mycket kreativitet från barnmorskorna 

att lösa. Ibland fanns tolkar tillgängligt men en barnmorska uppgav att de på hens enhet 

aldrig använde tolk till amningssituationer. Detta försvårade möjligheterna att nå ut med 

amningsstöd till vissa grupper. Fabian et al. (2003) beskriver att unga och utlandsfödda hör 

till de grupper som till stor del väljer att inte gå föräldrautbildning och därmed saknade 

amningsutbildning. Det skulle vara till stor nytta för både barnmorskor och dessa familjer att 

skapa ett bättre helhetstänkande kring amningsutbildning för de grupper som är svåra att nå. 

Barnmorskans förutsättningar som amningsvägledare på BB skulle kunna förbättras och 

hens förmågor skulle kunna användas mer optimalt genom att skapa en amningsutbildning 

för alla, oavsett språk. 

Barnmorskorna i detta arbete beskriver hur de försökte lyssna av när och var det passade att 

ge vilken information. De visade en stor lyhördhet och respekt för de familjer de vårdade. En 

stress uppstod hos barnmorskorna när de inte hade tiden att vara närvarande hos familjer 

den tid de kände att familjen behövde. Van Kelst et al. (2013) beskriver att barnmorskor 

anser att de behöver ge kvinnor information för att kvinnorna själva skulle kunna fatta ett 

individuellt beslut utifrån korrekt fakta.  

I barnmorskans kompetensbeskrivning (Socialstyrelsen 2006) framgår det tydligt att det 

vilar ett stort ansvar på barnmorskan vad gäller amning. Barnmorskorna i intervjuerna 

uttryckte samtliga, men på olika sätt, att de ville axla det ansvaret men inte alltid kände att 

det fanns möjlighet till det. Samtliga av de intervjuade uppgav att de tydligt visste att den 

lokala amningsstrategin fanns men att det var oklart hur noga alla på arbetsplatsen följde 

den. Att barnafödande och puerperium ses som ett normalt, naturligt förlopp, såsom Bryar 

och Sinclair (2011) beskriver, togs tillvara genom att barnmorskorna försökte vara 

närvarande och förklarade att det var normalt att det kan vara svårt i början. De uppgav att 

de sällan hade tid att göra en ordentlig amningsobservation enligt protokoll såsom Svensson 

och Zwedberg (2015) beskriver att alla nyförlösta har rätt till innan utskrivning från BB. Att 

göra en observation enligt protokoll från början till slut var något barnmorskorna önskade 

hinna med men annat fick prioriteras.  De kvinnor som upplevdes ha en fungerande amning 

lämnades åt sitt öde när andra arbetsuppgifter behövde utföras. Att flera av barnmorskorna i 

det hänseendet inte kunde leva upp till professionsansvaret i kompetensbeskrivningen var 

stressande och borde tas på allvar. Enligt Hildingsson et al. (2013) beräknades var tionde 

utbildad arbetsför barnmorska inte arbeta i yrket. En tänkbar anledning skulle kunna vara att 

man inte får arbeta med det man har kompetens till på BB. 

Flera av barnmorskorna beskriver att de önskade att de hade möjlighet att arbeta utifrån ett 

holistiskt synsätt där en barnafödande kvinna är en individ, såsom Bäckström et al. (2010) 

beskriver att kvinnorna vill bli bemötta. Ibland kunde dock de egna höga kraven inte 

uppfyllas och de tappade självförtroendet en aning. Att inte få vårda utifrån sitt 

professionella kunnande stressade barnmorskorna i detta arbete. Detta överensstämmer med 

Bryar och Sinclair (2011) och Van Kelst et al. (2013) som beskriver att när barnmorskor 
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kompromissar mellan sitt sätt att se individen som centrum för vården och det medicinska 

synsättet som styr vården, uppstår en stress. 

Att arbeta med amningsvägledning på BB innebär att arbeta med det friska i stor 

utsträckning. Att stödja en naturlig och frisk företeelse hos kvinnor kräver ett samspel med 

familjen. Barnmorskorna beskrev att samspelet utgick ifrån vilka förväntningar föräldrarna 

hade på amningen och stödet. Barnmorskorna beskrev att föräldrarnas förväntningar var att 

barnmorskan var den som skulle få amningen att fungera och ibland utföra mirakel vilket 

även Jenkins et al. (2014) visar i sin studie där kvinnor beskriver att de förväntar sig att 

personalen har kompetens. 

Barnmorskorna beskrev att de bad föräldrarna höra av sig om det var problem med 

amningen. Barnmorskorna lämnade med denna uppmaning över en del av ansvaret till 

föräldrarna och det har i detta arbete beskrivits som att dela ansvar. Barnmorskorna föreföll 

förvänta sig att föräldrarna tog emot ansvaret men de beskrev att så inte alltid var fallet och 

föräldrarna hörde ibland inte av sig angående amningen. Furber och Thomson (2007) 

beskriver att barnmorskor hittar strategier att hantera arbetsbelastningen och ransonera 

tiden de spenderar med familjerna och barnmorskornas beskrivning av hur de lämnar över 

ansvaret skulle kunna vara en sådan strategi. Barnmorskorna uppgav att de uppfattade att 

föräldrarna inte önskade någon hjälp när de inte hörde av sig men det går också att fundera 

kring om föräldrarna hade kunskapen att inse när amningen var problematisk. En av 

barnmorskorna beskrev att det inte går att förutsätta att föräldrarna ska veta vad de kan 

förvänta sig, utan att de behöver information för att kunna ta aktiv del i vården och kunna 

höra av sig när det uppstod problem. En annan barnmorska beskrev att föräldrar enligt hens 

erfarenhet enbart fick lära sig hur ett optimalt tag kring bröstet såg ut, under 

amningsutbildningen. Föräldrarna fick aldrig fick se ett dåligt tag och på så sätt lära sig att 

upptäcka det. Barnmorskan utgick från sin kunskap och erfarenhet av amningsutbildning och 

menade att det till och med kunde vara så att vården bidrog till en snedvriden förväntan på 

amning. När barnmorskor ransonerar tiden de spenderar med familjen går det emot 

kvinnors önskemål om mer tid och uppföljning som Bäckström et al. (2010) beskriver i sin 

studie. 

Om föräldrarna hade kunskap om och en positiv inställning till amning erfor barnmorskorna 

att det gick smidigt att ge stöd och främja amning. Barnmorskorna kunde hoppa över 

information när föräldrarnas förkunskaper om amning var goda. Kervin et al. (2010) visar att 

om föräldrarna genomgår amningsförberedande utbildning ökade chanserna att kvinnor 

väljer att amma och ammar länge. Det överensstämmer med det barnmorskorna i detta 

arbete beskrev om att det var enklare att ge stöd till motiverade föräldrar. 

Informellt stöd beskrevs som viktigt för kvinnor av barnmorskorna i detta arbete. En 

barnmorska lyfte fram det informella stöd utlandsfödda kvinnor utan kunskaper i svenska 

språket, kunde få av andra kvinnor på BB med att tolka. Detta var ett nytt fynd och inget som 

setts i tidigare artiklar. En annan barnmorska såg brister i det informella stödet och drog 

paralleller till att kvinnor förr gav varandra mer informellt stöd på BB. Vårdtiden var 

generellt längre förr och kvinnor hade större möjligheter att utbyta erfarenheter. Meedya et 

al. (2010) och Hauck et al. (2016) visar att det informella stödet är viktigt för amningens 
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längd och därför är det viktigt att ta till vara det informella stöd som finns och vid lämpliga 

tillfällen uppmuntra till att söka stöd hos andra mammor på BB. 

De mål och rutiner som finns för verksamheten lägger grunden för barnmorskans 

yrkesutövning. Verksamhetens förväntningar på barnmorskan i form av mål hade de flesta av 

barnmorskorna svårt att specificera. När de i några fall försökte framgick det att målen 

upplevdes som otydliga. De beskrev även att det är svårt att få alla att jobba mot samma mål 

och det kan tänkas vara en naturlig följd av otydliga mål. 

Rutinen med tidig hemgång beskrevs av barnmorskorna som ett dilemma, som både positivt 

och försvårande. I flera fall upplevde de att familjen inte fick den tid som behövdes för 

amningsvägledning när tidig hemgång var aktuell. Barnmorskorna beskrev att föräldrarna 

ville gå på tidig hemgång men enligt Zadoroznyj et al. (2015) känner kvinnor en press att åka 

hem trots att de inte känner sig redo. I detta arbete beskrev barnmorskorna dock inte att de 

upplevde någon känsla av tvång hos föräldrarna att gå hem associerat till rutinen att erbjuda 

tidig hemgång.  

Barnmorskorna upplevde att de blev stressade när föräldrarna med kort varsel önskade gå på 

tidig hemgång. Tidig hemgång innebar administrativt merarbete och att arbetet fick 

prioriteras om. Att dokumentera uppgavs ta stor tid i anspråk särskilt i samband med 

hemgång. Det underlättades inte av att mycket ska dokumenteras i två journalsystem och 

dessutom på två individer, mamma och barn. När de inte kunde möta föräldrarnas 

förväntningar om snabb utskrivning eller snabb hjälp till perfekt amning upplevde de att 

föräldrarna saknade tålamod och barnmorskan kunde känna en egen otillräcklighet. Palmér 

et al. (2010) beskriver att initiera amning i samband med tidig hemgång är komplext och 

utmanande för kvinnor. Det torde ge att kvinnor önskar stanna kvar på BB men 

barnmorskorna i detta arbete beskrev snarare att kvinnorna var pådrivande i att tillämpa 

tidig hemgång. Barnmorskorna beskrev tidig hemgång som främjande för amning i vissa fall, 

då det innebar att föräldrarna i hemmiljö snabbare kunde etablera en bra amning. 

Det framkom att barnmorskorna försökte ha ett kvinno- och familjefokus men att det stördes 

av de dagliga ronderna, av att läkarnas verksamhet och arbetstider styrde över hur 

barnmorskorna kunde lägga upp sitt arbete. Barnmorskorna beskrev vardagarnas 

förmiddagar som mest stressiga och det tillfälle då barnmorskan hade minst möjlighet att ge 

amningsvägledning, mycket på grund av de två ronder som skulle utföras. Barnmorskorna 

drogs mellan att, genom ett holistiskt synsätt, stödja den nya familjen med sin kunskap och 

sina resurser och kravet på att anpassa sig till det medicinska synsättet, med styrda 

rondtider. Detta ses även i studier av Hunter et al. (2015) och Van Kelst et al. (2013) där 

barnmorskor upplever att det medicinska synsättet hindrar barnmorskans 

professionsutövande genom att fokus ligger på medicinsk diagnos och inte individen som 

helhet. Det medicinska synsättet beskrivs även i Bryar och Sinclair (2011) som hindrande för 

barnmorskan. Stress och tidsbrist gör att barnmorskor saknar kontroll över sin tid och det 

ger en ökad benägenhet att vara uppgiftsorienterad och fortsätta arbeta efter existerande 

medicinska aspekterna enligt Hunter et al. (2015). 
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Barnmorskorna beskrev att de hade teoretiska kunskaper men att de önskade mer praktiska 

färdigheter och kunskaper. Barnmorskorna uppgav också att de önskade mer utrymme att 

diskutera amning på arbetsplatsen som ett kontinuerligt lärande och en del i att lära sig av 

varandra. Att ha kunskap beskrivs som ett krav i kompetensbeskrivning för barnmorskor 

(Socialstyrelsen, 2006) och i WHO:s Tio steg som främjar amning och borde vara en naturlig 

del av verksamheten. 

Om barnmorskorna upplevde att de hade tid till amningsvägledning inverkade det positivt på 

deras arbete med amningsvägledning. Arbetsbelastning och bemanning inverkade på 

upplevelsen av att ha tid. Samtliga barnmorskor beskrev vid upprepade tillfällen att de 

upplevde tidsbrist i sitt arbete och att amningsvägledning fick konkurrera med andra 

arbetsuppgifter. Detta i kombination med allt kortare vårdtid som gav mindre tid att stödja 

familjen skapade stress. Det gjorde i sin tur att barnmorskorna ibland frångick rutinerna och 

arbetade hands on, vilket inte uppskattas av kvinnor enligt Edwards et al. (2018). Det 

påverkar även amningsfrekvensen enligt Ingram et al. (2002). Barnmorskorna beskrev även 

hur de hoppade över arbetsmoment för att det var stressigt, vilket kvinnor som får vård på 

BB märker av och upplever att de inte får den hjälp de behöver (Bick et al., 2010; Edwards et 

al., 2018; Jenkins et al., 2014, & Zadoroznyj et al., 2015). 

Barnmorskorna uppgav att amningsvägledning ibland prioriterades bort och ibland överläts 

till undersköterskor på grund av tidsbrist och hög arbetsbelastning, vilket överensstämmer 

med Furber och Thomson (2007). Detta torde inte vara optimalt eftersom vikten av att få 

stöd av barnmorskan är stor i samband med att amning initieras. Om barnmorskan inte har 

tid att ge amningsvägledning under sitt arbetspass går föräldrarna miste om evidensbaserat 

och professionellt stöd. Skulle bristen på tid, som i sin tur ger mindre amningsstöd, vara en 

del av orsaken till en sjunkande amningsfrekvens i Sverige bör detta kopplas till de kostnader 

som följer av en otillräcklig amning (Pokhrel et al., 2015; Walters et al., 2016). Det torde 

finnas en stor samhällsvinst i att tillse att BB-avdelningar är välbemannade och att 

barnmorskor arbetar under goda arbetsvillkor. Det skulle också bidra till att barnmorskor 

stannar i yrket och undviker utbrändhet då faktorer som stress och brist på personal som 

beskrivs i Hildingsson et al. (2013) även setts i detta arbete.  

De flesta av artiklarna i arbetet är skrivna utifrån forskning utförd främst i anglosaxiska 

länder. Utifrån den socialförsäkring som finns kring föräldraskap i Sverige kan det finnas 

intressanta skillnader. Med tanke på att amning skyddas i lag (Föräldraledighetslagen, SFS 

1995:584) och föräldrar i Sverige har möjlighet att vara föräldraledig med ersättning under 

en längre tid, finns förutsättningar att organisera amningsvägledning annorlunda. 

Författarnas förförståelse var att barnmorskor led av brist på tid, prioriterade ner och 

delegerade amningsvägledning till undersköterskor vilket bekräftades i detta arbete. Även 

uppfattningen om att barnmorskans möjligheter att arbeta enligt kompetensbeskrivningen 

fick stå tillbaka på grund av arbetets organisation och det medicinska synsättet bekräftades 

också i detta arbete. Författarnas tankar om att förväntningarna på barnmorskor var otydliga 

bekräftades vad gällde verksamheten. Förväntningarna från föräldrarna var dock tydliga men 

omfattande och kunde i stället vara svåra att greppa. 
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7 SLUTSATSER 

Barnmorskorna som arbetade med amningsvägledning på BB önskade att de hade mer 

möjlighet att ge stöd till föräldrar kring detta. De erfor att brist på bemanning och tid var de 

största enskilda faktorer som påverkade. Barnmorskorna beskrev utmaningar med att 

individanpassa amningsvägledning under de korta vårdtiderna och att möta 

språksvårigheter. De beskrev att de hade förmågan att möta dessa utmaningar och behoven 

hos föräldrarna men att stress och tidsbrist inverkade negativt på tillfredsställelsen med 

arbetet. 

Samspelet med föräldrarna var en förutsättning för att barnmorskan skulle kunna ge optimal 

amningsvägledning och oftast erfor barnmorskorna att samspelet var bra. Ibland upplevdes 

att föräldrarna inte ville dela ansvaret för amningen och då blev barnmorskans arbete 

svårare. 

Barnmorskorna visste vad de skulle göra utifrån sin professionskunskap men mål och rutiner 

beskrevs som oklara. Det medicinska synsättet hindrade barnmorskorna från att arbeta 

holistiskt med amningsvägledning och de såg gärna en förändring vad gäller organisationen 

av arbetet, framförallt dagtid. Hög arbetsbelastning gjorde att barnmorskorna prioriterade 

bort amningsvägledning och överlät det i viss utsträckning till undersköterskor.  

Barnmorskornas erfarenhet av att ge amningsvägledning i det dagliga arbetet på BB var att 

de inte alltid kunde arbeta enligt kompetensbeskrivningen för barnmorskor men att det var 

ett positivt och meningsfullt arbete. 

7.1 Kliniska implikationer 

Bemanningen dagtid bör öka utifrån barnmorskornas beskrivning av hur deras tid inte räckte 

till när två ronder, utskrivningar, journalföring och administrativa uppgifter skulle utföras. 

Likaså bör effektivare IT-lösningar skapas för att kunna underlätta för barnmorskorna och 

frigöra tid för amningsvägledning.   

Chefer och ledare i BB-vården bör vara observanta och ges möjlighet att åtgärda de 

arbetsmiljöfaktorer som stress och tidsbrist som beskrevs av barnmorskorna i detta arbete. 

Chefer och ledare behöver arbeta förebyggande för att undvika att barnmorskor blir utbrända 

och väljer att lämna yrket. 

Barnmorskor bör i arbetet med att ge amningsvägledning försäkra sig om att samspelet med 

föräldrarna fungerar optimalt och att föräldrarna har kunskap om när de bör be om hjälp. 

BB-vården bör organiseras för att ge utrymme för barnmorskornas kontinuerliga lärande och 

kunskapsinhämtning för att de ska kunna arbeta optimalt med att främja amning. Forum för 

professionella diskussioner kring amning på arbetsplatsen bör skapas. 
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7.2 Förslag till framtida forskning 

Utifrån resultatet i detta arbete anser författarna att det borde forskas kring hur 

föräldrautbildning och amningsutbildning kan göras tillgänglig för alla på lika villkor. Även 

forskning kring vilka hjälpmedel som kan utvecklas för att underlätta för alla att få hjälp med 

amning på BB och hur BB vården bäst ska vara bemannad för att bemöta detta behov, skulle 

behövas. Det vore också intressant med forskning kring hur barnmorskans kompetens som 

amningsvägledare används bäst inom BB- vården och om barnmorskestyrda enheter skulle 

kunna leda till tryggare familjer och ökad amningsfrekvens. 

Mer forskning behövs även kring tidig hemgång. Hur påverkar tidig hemgång barnmorskans 

arbetsbelastning? Hur kan stödet till föräldrar efter utskrivning utvecklas? Vilka vårdformer 

ger bäst resultat på amningsfrekvensen? 
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BILAGA A; FÖRFRÅGAN TILL VERSKAMHETSCEF 

  

 

Förfrågan till verksamhetschef, om tillåtelse att intervjua barnmorskor om amningsvägledning i det 

dagliga arbetet på BB. 

Vi är två barnmorskestuderande vid Mälardalens Högskola i Västerås, som arbetar med vår 
magisteruppsats om barnmorskors erfarenheter av amningsvägledning på BB. 
Nu önskar vi Ert tillstånd att få rekrytera barnmorskor som vill delta i studien. Under senare 
år har amningsstatistiken gått ned i Sverige visar aktuell forskning.  Detta trots att all evidens 
pekar på att det bästa för barnet är att ammas under de första sex månaderna i livet 
eftersom modersmjölk är den bäst anpassade födan. Stöd vid amningsstart är en viktig 
pusselbit när det kommer till sex månaders hel- eller delamning. Barnmorskor på BB är en 
nyckelperson när det gäller tidigt amningsstöd. Detta arbete avser att undersöka 
barnmorskors erfarenheter av att vara amningsvägledare på BB, genom en kvalitativ 
intervju. 
Datainsamling kommer att ske genom individuella intervjuer med ca fyra barnmorskor på BB 
i Uppsala samt fyra barnmorskor på BB i Västerås, detta för att få ett rikare material. 
 
Intervjuerna är tänkta att utföras mellan vecka 47-50. Deltagandet i intervjun är frivilligt och 
intervjumaterialet kommer att behandlas konfidentiellt. Resultatet kommer att presenteras 
på gruppnivå i vår magisteruppsats, så ingen enskild individ kommer att vara möjliga att 
identifiera.  
  
Vi ser tacksamt fram emot att få besked från er så snart som möjligt! 
 
Med vänlig hälsning 
Anneli Zetterström & Cecilia Stoor   
  
Vi frågor kontakta gärna: 
Anneli Zetterström, leg  sjuksköterska  Cecilia Stoor, leg sjuksköterska                                               

Barnmorskestudent    Barnmorskestudent 

Tel: 070-3476731              Tel: 0704-987821 

azm15001@student.mdh.se   csr17001@student.mdh.se 

 

Handledare 

Marianne Velandia, leg barnmorska 

Universitetslektor 

Mälardalens högskola 

Tel. 021-10 73 65  

marianne.velandia@mdh.se 

mailto:azm15001@student.mdh.se
mailto:csr17001@student.mdh.se
mailto:marianne.velandia@mdh.se


 

 

BILAGA B; INFORMATIONSBREV INFORMANT 

Hej, 
 
Vi är två barnmorskestuderande vid Mälardalens Högskola i Västerås, som arbetar med vårt 
examensarbete på magisternivå om barnmorskors erfarenheter av att vara 
amningsvägledare på BB. 
 
Barnmorskor på BB är nyckelpersoner när det gäller tidigt amningsstöd. Detta arbete avser 
att undersöka barnmorskors erfarenheter av rollen som amningsvägledare på BB, genom en 
kvalitativ intervju. 
 
Datainsamling kommer att ske genom individuella intervjuer med barnmorskor på olika BB-
avdelningar på sjukhus i Mellansverige, för att få ett rikare material. 
  
Intervjuerna är tänkta att utföras mellan vecka 47-50. Deltagandet i intervjun är frivilligt och 
intervjumaterialet kommer att behandlas konfidentiellt. Det är möjligt att när som helst 
avbryta sitt deltagande. Resultatet kommer att presenteras på gruppnivå i vårt 
examensarbete, så ingen enskild individ kommer att vara möjliga att identifiera. 
 
Tacksam för ert ovärderliga deltagande! Finns några funderingar kring detta så kontakta oss 
gärna. 
 
Med vänlig hälsning 
Anneli Zetterström & Cecilia Stoor  
 
 
Anneli Zetterström, leg sjuksköterska   Cecilia Stoor, leg sjuksköterska 
Barnmorskestudent     Barnmorskestudent 
Telnr:  070-34 767 31    Telnr: 0704-98 78 21 
azm15001@student.mdh.se    csr17001@student.mdh.se 
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BILAGA C; SAMTYCKESBLANKETT 

 

Intervjustudie inför examensarbete på magisternivå inom 

Barnmorskeprogrammet;  

Barnmorskors erfarenhet av rollen som amningsvägledare på BB 

För att kunna ta del av Dina svar i intervjun måste vi ha Din underskrift för att vara säkra på 

att Ditt deltagande är frivilligt och att Du är införstådd med vad det innebär att delta.  

 

Jag samtycker till att (kryssa för rutan till höger): 

Intervjun jag deltar i spelas in på band: □ 

Intervjun skrivs ut ordagrant och analyseras: □ 

Materialet får användas till forskning: □ 

Mitt deltagande är frivilligt och jag är införstådd med att jag när som helst och utan närmare 

förklaring kan avbryta mitt deltagande utan påföljder. Alla detaljer som kan avslöja 

personens identitet tas bort när enskilda personers uttalanden citeras. 

 

 

 

Underskrift………………………………………………………. Datum ……………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………. 

Namnförtydligande 



 

 

BILAGA D; INTERVJUGUIDE 

 

Inledning 

 

1. Hur gammal är du? 

 

2. Hur länge har du varit barnmorska? 

 

3. Hur länge har du arbetat på BB? 

 

 

Amning och amningsstöd 

 

4. Kan du berätta om hur det är att ge amningsstöd i det dagliga arbetet på BB?  

(Vad ingår i rollen? Hur känner du inför att ge amningsstöd?  

Vem/vilka personer gör det praktiska arbetet? alt. hur fördelas arbetet mellan bm och 

undersköterskor? Amningsobservation? Amningsstatus? Dokumentation?) 

 

5. Kan du ge exempel på hur du individanpassar den amningsvägledning du ger?  

(Tid i förhållande till behov, språk, fysik, nivå, förkunskaper, komplexa amningssituationer) 

 

 

Riktlinjer och krav 

 

6. Kan du berätta om vilka förväntningar som finns på dig som amningsvägledare på 

BB?  

(rutiner, chef, samhälle, professionen, utbildning, kollegor, anhöriga, patienter, dig 

själv) 

-Uttalade krav? 

 

7. Vad upplever du är målen för amningsvägledning och amningsstöd på er enhet?  

(Finns strategi/PM, skrivna mål, tid för varje kvinna, % på hur många som ska få 

hjälp, kontinuerlig utbildning till personalen) 

 

8. Hur upplever du att du kan följa din enhets amningsstrategi/amnings- PM?  

 

 

Förutsättningar och stöd 

 

9. Kan du berätta om dina förutsättningar att ge amningsvägledning?  

(Kunskap, tid, avskildhet, antal kvinnor du ansvarar för, språk, utbildning, 

mottaglighet hos kvinnor, tillgång till senaste forskningen, träning, arbetsmiljö, 

vårdform) 

 



 

 

10. Finns det nått som underlättar din roll som amningsvägledare?  

(faktorer för bra/dåligt möte/stöd, när blir det bra/tillfredsställande resp sämre 

amningsvägledning, arbetsmiljöfaktorer) 

 

 

11. Kan du se några hinder på din enhet för dig när det kommer till att ge 

amningsstöd?  

(faktorer för bra/dåligt möte/stöd, när blir det bra/tillfredsställande resp sämre 

amningsvägledning, arbetsmiljöfaktorer) 

 

12. Vilket stöd upplever du att du har från dina kollegor vid komplexa 

amningssituationer?  

 

 

Förväntningar 

 

13. Vad upplever du att föräldrarna har för förväntningar på dig?  

(Tid, information, tekniska lösningar, kunskaper, nya rön, internet-diskussioner) 

 

14. Under vilka förutsättningar känner du att du kan leva upp till föräldrarnas 

förväntningar?  

 

 

Avslutning 

 

15. Skulle du vilja förändra din roll/arbetssätt som amningsvägledare i det dagliga 

arbetet på BB och i så fall hur? 

(Något som behöver tillföras? Minska i omfattning? Lämnas över till andra 

yrkesgrupper?) 

 

16. Vad är det roligaste med arbetet som barnmorska på BB? 

 

17. Är det något du vill tillägga eller tycker du att det är några frågor vi borde ha ställt 

som vi inte har ställt? 

 

 

                           Tack för din viktiga medverkan! 

 

 

 

Exempel på följdfrågor 

-Intressant, kan du berätta lite mer? 

-Kan du ge exempel? 

-Kan du utveckla? 

 

 



 

 

BILAGA E; ANALYSTABELL 

 

Meningsbärande 
enhet 

Kondenserad 
meningsbärande 

enhet 

Kod Underkategori Kategori 

man får ju känna av 
personen ifråga, hur 
mycket liksom, stöd 
och råd de vill ha 

Känna av 
personens 
behov av stöd 

 
 
 
 
 
Lyhördhet 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Att arbeta 
utifrån 
individuella 
förmågor och 
förhållningssätt 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Att ge 
amningsvägledning 
– individuella 
förmågor och 
professionella 
relationer 
 

det är väl det att 
känna vad dem har 
för bakgrund och 
önskemål (ja) eh sen 
också rent eller 
kulturellt kanske det 
inte är så stor 
skillnad.  

Känna in 
önskemål, 
bakgrund och 
kultur 

Det finns ju alla 
varianter så, det är 
ju liksom lite olika 
kring dem så klart 
beroende på vilken 
mamma eller familj 
som man möter. 

Olika beroende 
på vilken familj 
man möter 

Individanpassning 

Många tror ju att det 
är väldigt lätt så att 
man får försöka 
förklara för dem. 

Är inte lätt. 
Försöka förklara 

Kommunicera 

Alltså en del tror, eh, 
som kanske inte har 
fått barn tidigare, att 
det här ska 
barnmorskan fixa. 

Förväntan på att 
barnmorskan ska 
fixa amningen 

Förväntan på bm Att hantera 
familjers 
förväntningar, 
förutsättningar 
och inställning 

 
 
 
 
 
 
Att samspela med 
familjen 
 

försöker vara tydliga 
med att, liksom, eh, 
och säga att, eh, att 
dem ska ringa och 
att vi finns där hela 
tiden och 

Finnas hela 
tiden, de ska 
ringa 

Ta kontakt  
 
 
Att dela ansvar 
och utgå från 
individen 
 men det är nån slags 

teamwork mellan 
familjen och oss. 

Teamwork 
familj-personal 

Teamwork 

 

  



 

 

BILAGA F; ARTIKELMATRIS  

 

Författare/Tidskrift/ 
Land/År 

Titel Syfte Urval Metod Resultat 

Aiken LH, Sloane DM, 
Bruyneel L, Van den 
Heede K, Griffiths P, 
Busse R, Diomidous M, 
Kinnunen J, Kózka M, 
Lesaffre E, McHugh MD, 
Moreno-Casbas MT, 
Rafferty AM, 
Schwendimann R, Scott 
PA, Tishelman C, van 
Achterberg T, Sermeus 
W;  
The Lancet 
Storbritannien 
2014 

Nurse staffing and 
education and 
hospital mortality 
in nine European 
countries: a 
retrospective 
observational study 

Att analysera 
huruvida 
skillnader i antal 
patienter/sjuk-
sköterska och 
sjuksköterskans 
utbildningsnivå 
påverkade 
dödligheten efter 
vanligt kirurgiskt 
ingrepp. 
 

422 730 patienter, 
300 sjukhus och 
26 516 sjuk-
sköterskor. 
Inklusionskriterier: 
patienter över 50 
år som hade 
genomgått ett 
vanligt kirurgiskt 
ingrepp.  

Kvantitativ metod. 
Utskrivningsdata från kirurgisk 
enhet för 422 730 patienter över 
50 års ålder från 300 sjukhus 
granskades och följdes upp 30 
dagar efter utskrivning. För att 
beräkna bemanningstäthet tittade 
man på 26 516 sjuksköterskor och 
deras akademiska examen. 

En ökning med en patient per 
sjuksköterska per pass ökade 
risken för dödligt utfall för 
patienterna inom 30 dagar med 
7 %. Denna risk minskade dock om 
sjuksköterskorna hade minst 
kandidatexamen i omvårdnad. 
 

Ausserhofer, D., Zander, 
B., Busse, R., Schubert, 
M., De Geest, S., 
Rafferty, A., Ball, J., 
Scott, A., Kinnunen, J., 
Heinen, M., Sjetne, I., 
Moreno-Casbas, T., 
Kózka, M., Lindqvist, R., 
Diomidous, M., 
Bruyneel, L., Sermeus, 
W., Aiken, L., 
Schwendimann, R. 

Prevalence, 
patterns and 
predictors of 
nursing care left 
undone in 
European 
hospitals: Results 
from the 
multicountry cross-
sectional RN4CAST 
study 

Att beskriva 
förekomsten och 
mönster av 
omvårdnads-
åtgärder som 
lämnades ogjorda 
relaterat till 
organisatoriska 
sjuksköterske-
faktorer 

33 569 
sjuksköterskor, 488 
sjukhus i 12 
europeiska länder.  

Kvantitativ metod. Multinationell 
tvärsnitts studie. Enkäter till 
patienter och sjuksköterskor. 
Administrativa uppgifter och 
utskrivningsdata 

De mest bortprioriterade 
omvårdnadsåtgärderna var; 
tröst/samtal, utveckling/ 
uppdatering av omvårdnadsplaner 
och patientutbildning. På sjukhus 
med färre patienter per 
sjuksköterska kunde man se att 
färre omvårdnadsåtgärder 
lämnades ogjorda. 



 

 

BMJ Quality & Safety 
Storbritannien 
2014 

Barimani, M., & 
Vikström, A. 
Midwifery 
Storbritannien 
2015 
 

Successful early 
postpartum 
support linked to 
management, 
informational, and 
relational 
continuity 

att undersöka hur 
föräldrar 
upplever stöd 
från hälso- och 
sjukvårdspersonal 
i den tidiga 
postpartum-
perioden och 
förstå hur 
föräldrastöd är 
relaterat till 
kontinuitet i 
omhänder-
tagandet, 
information och 
relationer. 

18 kvinnor och 16 
män vars yngsta 
barn var under ett 
år. Storstad i 
Sverige. (n=34) 

Kvalitativ metod. 
Semistrukturerade intervjuer i 
fokusgrupper följt av deduktiv 
innehållsanalys. 

Kontinuitet i vården leder till 
uppfattningen att man har fått stöd 
i sitt föräldraskap i den tidiga 
eftervården. 

Bick, D., Rose, V., Beake, 
S., Weavers, A., & Wray, 
J.  
BMC Pregnancy and 
Childbirth 
Storbritannien 
2010 
 

A qualitative study 
of the experiences 
and expectations of 
women receiving 
in-patient 
postnatal care in 
one English 
maternity unit 

Att utforska 
kvinnors 
erfarenheter och 
förväntningar på 
postnatalvård 
 

20 kvinnor, 
normalförlösta alt 
via kejsarsnitt, 
intervjuades på 
postnatal 
vårdavdelning i 
England (n=20) 

Kvalitativ metod. 
Semistrukturerade intervjuer 
transkriberades och analyserade 
med hjälp av kvalitativ 
innehållsanalys  
 

Teman som identifierades var 
avdelningsmiljöns inverkan, 
attityder hos personalen som 
inverkade, kvalité och nivå av 
amningsstöd, otillfredsställt 
informationsbehov och kvinnors 
låga förväntningar av postnatal 
vård på sjukhus. 

Bäckström, C. A., 
Hertfelt Wahn, E. I., & 
Ekström, A. 
International 
Breastfeeding Journal 
Storbritannien 

Two sides of 
breastfeeding 
support: 
Experiences of 
women and 
midwives. 

Att undersöka 
kvinnors 
erfarenheter och 
reflektioner av att 
få amningstöd 
och barnmorska 

9 kvinnor i Sverige 
(n=9) primiparas, 
valdes genom 
strategisk urval 
variation avseende 
social bakgrund, 

Kvalitativ intervjustudie med latent 
innehållsanalys, valdes för studien.  
 

Kvinnors och barnmorskors 
upplevelser och reflektioner av att 
ta emot och ge amningsstöd var 
konceptualiserat som ett 
huvudtema: "Individualiserat 
amningsstöd ökar förtroendet och 



 

 

2010 erfarenheter och 
reflektioner av att 
ge amningstöd. 
 

födelseutfall, 
tidpunkt för 
hemgång. 
4 barnmorskor 
(n=4) deltog 
frivilligt. De var 
mellan 35-49 år, 
och deras 
erfarenhet av 
amning varierade 
mellan 4-10 år. 
 

tillfredsställelsen." För att kunna 
känna sig trygga i sin nya roll 
önskade kvinnorna mer bekräftelse 
som unika individer och som 
ammande kvinnor; de ville bli 
lyssnade på; och de ville ha mer tid, 
förståelse och uppföljning från 
vårdpersonal. Däremot beskrev 
barnmorskorna sig som 
uppmuntrande och att de 
bekräftade kvinnornas behov. 

Edwards, M. E., Jepson, 
R. G., & Mcinnes. R. J.  
Midwifery 
Storbritannien 
2018 
 

Breastfeeding 
initiation: an in-
depth qualitative 
analysis of the 
perspectives of 
women and 
midwives using 
Social Cognitive 
Theory 

Att utforska 
kvinnors och 
barnmorskors 
förväntningar, 
kunskaper och 
erfarenheter av 
initiering av 
amning med hjälp 
av social kognitiv 
teori. 
 

Ett medvetet urval 
av primigravida 
över 28 veckor alt 
kvinnor som 
initierat amning de 
senaste sex 
månaderna och 
som fött barn på 
sjukhus. (n = 18) 
och praktiserande 
barnmorskor (n = 
18) från ett 
hälsovårdsområde i 
Skottland 
Deltagarna skulle 
kunna läsa och 
förstå engelska och 
vara över 16 år.  
 

Kvalitativ studie med 
fokusgruppsdiskussioner och 
individuella intervjuer. Fem 
fokusgrupper där kvinnorna 
delades in i antenatala och 
postnatala grupper. 
Semistrukturerade individuella 
intervjuer med barnmorskor. 
Data analyserades med hjälp av 
kvalitativ induktiv analys och 
därefter ytterligare deduktiv analys 
med användning av social kognitiv 
teori 
 

Att få barnet att ta bröstet 
hindrades av att barnet var trött 
och den obekanta sjukhusmiljön. 
Kvinnorna kämpade med att 
behålla motivationen att amma 
och utvecklade en låg självförmåga. 
Instinktiv bindning var sällsynt. 
Barnmorskor som ansåg att det var 
normalt för barn att vara trötta och 
oförmögna att ta bröstet/amma 
vid födelsen, underlättade inte 
nyföddhetsbeteendet. 
Barnmorskorna upplevde ibland 
brist på autonomi och arbetsvillkor 
som gjorde det svårt att ge 
kvinnocentrerad vård. Att vårda ett 
stort antal kvinnor som var 
beroende av deras hjälp minskade 
självförmågan att ge effektivt 
amningsstöd 



 

 

Fabian, H. M., Rådestad, 
I. J., & Waldenström, U.  
Midwifery 
Storbritannien 
2004 

Characteristics of 
Swedish women 
who do not attend 
childbirth and 
parenthood 
education classes 
during pregnancy 

att undersöka 
deltagandet vid 
föräldrautbildning 
under graviditet 
utifrån ett 
nationellt svenskt 
register och 
beskriva 
karaktärerna hos 
kvinnor som inte 
deltog. 
 

2546 kvinnor i 
Sverige, (n=2546) 
tillfrågades under 
sitt första besök 
hos mödravården 
om att delta. Det 
var 77 % av dem 
som samtyckte till 
att deltagande och 
55 % av alla 
kvinnor som ingick i 
urvalet. 
 
 
 

en kohortstudie som använder ett 
frågeformulär i tidig graviditet och 
vid 2 månader efter födseln. 
 

De flesta primiparösa kvinnor 
(93 %) deltog i klasser och 
majoriteten av multipara (81 %) 
gjorde det inte. Att ha ett annat 
modersmål än svenska var 
associerat med att inte delta. 
Dessutom var följande faktorer 
förknippade med att inte delta 
bland primipara: arbetslöshet, 
rökning under graviditeten, att ha 
övervägt abort och få kontroller 
hos mödravård. Följande faktorer 
var förknippade med att inte delta 
bland multipara: äldre än 35 år, låg 
utbildningsnivå och oplanerad men 
välkommen, har fått rådgivning på 
grund av förlossningsrädsla eller 
uttrycker ett behov av sådan 
rådgivning. 
 

Furber, C. M., & 
Thomson. A. M.  
Midwifery 
Storbritannien 
2006 
 

‘Breaking the rules’ 
in baby-feeding 
practice in the UK: 
Deviance and good 
practice?  

Att undersöka 
barnmorskors syn 
matning av 
nyfödda bebisar 
 

30 barnmorskor på 
två sjukhus i norra 
England som 
arbetade med 
friska fullgångna 
barn. (n=30) 

Kvalitativ metod. Grounded theory 
med kvalitativ ansats. 
Djupintervjuer, ett formulär med 
bakgrundsfrågor samt 
fältanteckningar användes. En 
delstudie. 

Barnmorskor frångår medvetet 
rutiner och döljer det för sina 
kollegor, chefer och kvinnor de 
vårdar. De är bekymrade över att 
riskera att ses som dåliga 
amningsvägledare. 

Furber, C. M., & 
Thomson, A. M.  
Journal of Midwifery & 
Women´s Health 
USA 
2007 

Midwives in the 
UK: An exploratory 
study of providing 
newborn feeding 
support for 
postpartum 

Att undersöka 
engelska 
barnmorskors 
synpunkter och 
erfarenheter av 
att stödja 
mammor med att 

30 barnmorskor i 
Storbritannien som 
vårdade friska 
nyfödda. (n=30) 

Kvalitativ metod. Grounded theory. 
Ostrukturerade djupintervjuer som 
analyserades med konstant 
jämförande metod. En delstudie. 

Barnmorskor på sjukhus upplevde 
att de inte hade tillräckligt med tid 
för amningsstöd. För att hantera 
tidsbristen utvecklade 
barnmorskorna sätt att ransonera 
tiden de spenderade med 



 

 

mothers in the 
hospital.  

mata deras 
nyfödda bebis. 

kvinnorna och resurserna som 
fanns tillgängliga för kvinnorna. 

Hauck, Y. L., Blixt, I., 
Hildingsson, I., 
Gallagher, L., 
Rubertsson, C., 
Thomson, B., & Lewis, L. 
BMC Public Health 
Storbritannien 
2016 

Australian, Irish 
and Swedish 
women's 
perceptions of 
what assisted them 
to breastfeed for 
six months: 
Exploratory design 
using critical 
incident technique.  

att undersöka 
australiensiska, 
irländska och 
svenska kvinnors 
uppfattning om 
vad som hjälpte 
dem att fortsätta 
amma i sex 
månader. 
 

153 kvinnor från 
Australien, 64 
kvinnor från Irland, 
139 kvinnor från 
Sverige som 
nyligen ammat sitt 
barn minst sex 
månader. (n=356) 

Kvalitativ metod. Telefonintervjuer 
För att få fram kategorier gjordes 
innehållsanalys. Kritiska-händelse-
metoden som syftar till att 
kvalitativt beskriva handlingar och 
handlingsätt. 

Kvinnor i tre olika länder uppgav i 
vissa fall liknande men också 
divergerande orsaker till vad som 
fått dem att amma i sex månader. 
Bland kategorierna som rankades 
högst sågs ”informellt stöd ansikte 
mot ansikte” och ”maternell 
övertygelse”. Svenska kvinnor 
rankade ”stöd från vårdpersonal” 
högst. 

Henderson, J., & 
Redshaw, M.  
Child: care, health and 
development 
Storbritannien 
2010 

Midwifery factors 
associated with 
successful 
breastfeeding.  

Att bedöma de 
separata 
effekterna av 
barnmorske-
faktorer i det 
övergripande 
sammanhanget 
med socio-
demografiska och 
kliniska influenser 
på amning 

En enkät skickades 
till 4800 
slumpmässigt 
utvalda engelska 
kvinnor över 16 år 
som fött levande 
barn. 63 %, 2966 
kvinnor svarade. 
(n=2966) 

Kvantitativ metod. Univariata 
analyser utfördes för att uppskatta 
kopplingen mellan 
sociodemografiska, kliniska och 
barnmorskefaktorer och amning. 
Logistisk regression användes för 
att uppskatta de specifika 
effekterna av barnmorsefaktorer, 
med samtidig justering för andra 
signifikanta variabler. 
 

Den starkaste faktorn som 
påverkade amningen var antenatal 
intention. Kvinnans ålder, frånvaro 
av kliniska problem hos bebisen 
och en kort BB-tid var viktiga på 
kort sikt. På längre sikt påverkade 
amningen av sociodemografi och 
intrapartala faktorer. 
I alla skeden var amning väsentligt 
associerad med att få konsekvent 
rådgivning, praktisk hjälp och/eller 
aktivt stöd och uppmuntran från 
barnmorskor. 

Hildingsson, I., 
Westlund, K., & 
Wiklund, I. 
Sexual & Reproductive 
Healthcare 
Storbritannien 
2013 

Burnout in Swedish 
midwives. 

Att undersöka 
svenska 
barnmorskors 
nivåer av 
utbrändhet och 
deras attityder till 
att lämna yrket 
 

1000 slump-
mässigt utvalda 
barnmorskor i 
Barnmorske-
förbundet i Sverige 
fick besvara en 
enkät. 475 
besvarades och 

Kvantitativ metod. Enkätstudie. 
Svaren analyserades med 
Copenhagen burnout inventory, ett 
instrument som mäter personlig, 
arbetsrelaterad och klientrelaterad 
utbrändhet. t-test eller ANOVA 
användes för att räkna ut 
medelvärde och standardavvikelse. 

40 % av barnmorskorna visade 
höga nivåer av personlig 
utbrändhet. Faktorer som påverkad 
var ålder <40 år och 
arbetslivserfarenhet <10 år. 
En tredjedel hade övervägt att 
lämna yrket. De viktigaste 
anledningarna till utbrändhet var 



 

 

kunde användas i 
studien. (n=475) 

Reliabiliteten utvärderades med 
Cornbach alfa värden.  
Kvalitativ innehållsanalys av de svar 
som kom in på frågan ”Orsaker till 
att lämna yrket”. 
Logistisk regression genomfördes 
för att se vilka faktorer som 
kopplades samman med olika 
underskalor kring utbrändhet. 

brister i bemanningen och brist på 
resurser samt en stressig 
arbetsmiljö men även konflikter 
med kollegor och/eller chefer, oro 
för framtiden och sin egen hälsa 
påverkade. 

Hunter, L., Magill-
Cuerden, J., & McCourt, 
C. 
Midwifery 
Storbritannien 
2015 

‘Oh no, no, no, we 
haven't got time to 
be doing that': 
Challenges 
encountered 
introducing a 
breast-feeding 
support 
intervention on a 
postnatal ward. 

Att identifiera 
element i miljön 
på en postnatal 
avdelning som 
påverkat 
införandet av en 
amningsstödjand
e program. 
 

Fem barnmorskor 
och två 
vårdpersonal 
observerades. 
(n=7)  
Sju barnmorskor 
och tre 
vårdpersonal 
intervjuades. 
(n=10) 
Storbritannien 

Kvalitativ observations- och 
intervjustudie med en samtidig 
realistisk utvärdering. 
 

Låg följsamhet till programmet 
berodde på tidsbrist och brist på 
personal. Personalen saknade 
kontroll över sin tid. Detta gav en 
benägenhet mot 
uppgiftsorientering, hantera 
arbetsbelastning och motstånd 
mot förändringar, vilket stödde de 
existerande medicinska aspekter 
på vården. 

Hörnell, A., Lagström, 
H., Lande, B., & 
Thorsdottir, I.  
Food & Nutrition 
Research 
USA 
2013 

Breastfeeding, 
introduction of 
other foods and 
effects on health: A 
systematic 
literature review 
for the 5th Nordic 
Nutrition 
Recommendations. 

Att sammanställa 
de senaste 
vetenskapliga 
studierna om de 
korta och 
långsiktiga 
hälsoeffekterna 
av amning i 
Norden och 
införande av 
andra livsmedel 
än bröstmjölk, för 
att bedöma 

Den ursprungliga 
litteratursökningen 
resulterade i 2 011 
abstrakter; 416 
identifieras som 
potentiellt 
relevanta. En 
fullständig 
litteraturgransknin
g resulterade i 60 
vetenskapliga 
artiklar. En 
kompletterande 

Litteraturgranskning med 
fullständig genomgång av 60 
vetenskapliga artiklar/studier. 
 

Trovärdiga bevis finns för att 
amning skyddar mot övervikt och 
fetma i barndomen och hos 
ungdomar, generella infektioner, 
akut otitis media och 
gastrointestinal- och 
luftvägsinfektioner. Det finns en 
sannolikhet att exklusiv amning i 
längre än 4 månader är förknippad 
med långsammare viktökning 
under andra halvåret av det första 
året som kan vara en del av 
orsaken till minskad risk för senare 



 

 

giltigheten av de 
nuvarande 
nordiska 
rekommendation
erna 

sökning hittade 
några ytterligare 
papper.  
 

övervikt eller fetma. Det finns 
också sannolika bevis för att 
amning är en skyddande faktor 
mot inflammatorisk tarmsjukdom, 
celiaki och diabetes (typ 1 och 2), 
ger positiva effekter på IQ och 
utveckling hos barn samt en liten 
reduktiv effekt på blodtryck och 
kolesterolnivåer i vuxen ålder. 

Ingram, J., Johnson, D., 
& Greenwood, R. 
Midwifery 
Storbritannien 
2002 
 

Breastfeeding in 
Bristol: Teaching 
good positioning, 
and support from 
fathers and 
families. 

Att avgöra om en 
specifik "hands-
off"-teknik, ökar 
mammors 
chanser till en 
lyckad amning 
och minskar 
förekomsten av 
problem. Att 
undersöka de 
faktorer som är 
förknippade med 
amning vid två 
och sex veckor 
postpartum. 

1400 mödrar som 
ammade vid 
utskrivning från BB. 
395 av dessa 
bedömdes och gavs 
poäng utifrån 
effektiviteten vid 
användandet av 
amningstekniken. 
Bristol, England 

Kvantitativ metod.  
En icke-randomiserad prospektiv 
kohortstudie med logistisk 

regressionsanalys.  
En interventionsstudie där 
barnmorskor lärde sig en hand off-
teknik som de i sin tur lärde ut till 
mammorna. 
Frekvensen av exklusiv amning och 
delvis amning vid två och sex 
veckor beräknades med uppgifter 
från en enkät som besvarades av 
mödrarna. Även incidensen av 
amningsproblem beräknades. 
 

Signifikanta ökningar observerades 
för exklusiv amning i två och sex 
veckor, likaså i delvis amning vid 
två veckor efter att de fått lära sig 
tekniken. Förekomsten av mödrar 
som kände att de inte "hade 
tillräckligt med mjölk" (uppfattad 
mjölkinsufficiens) minskade 
avsevärt efter att de lärt sig 
amningstekniken hade lärt sig 
Mödrar som använde hands off-
tekniken i stor utsträckning var 
signifikant mer benägna att amma 
sex veckor jämfört med dem som 
inte använde alla element i 
tekniken.  

Jenkins, M. G., Ford, J. 
B., Morris, J. M., & 
Roberts, C. L.  
Women and Birth 
Nederländerna 
2014 

Women´s 
expectations and 
experiences of 
maternity care in 
NSW – What 
women highlight as 
most important 

Att undersöka hur 
kvinnor förstår 
och upplever sin 
mödravård och 
att redogöra vilka 
aspekter av 
vården kvinnor 
anser viktigast 

53 kvinnor som fått 
mödravård på 
avlägsna sjukhus 
och 
barnmorskeledda 
enheter I New 
South Wales. 
(n=53)  

Kvalitativ intervjustudie. 
Semistrukturerade djupintervjuer. 
Deskriptiv analys av frågan ”Vilka 
tre aspekter anser du viktigast när 
man vårdar mödrar?” 

5 viktiga aspekter av vården sågs; 
kvinnofokuserad vård, kvalitéer hos 
personalen, system och faciliteter, 
familjefokuserad vård och 
kontinuitet i 
vården/kommunikationen 



 

 

Kervin, B. E., Kemp, L. & 
Jackson Pulver, L. 
Journal of Paediatrics 
and Child Health 
Storbritannien 
2010 

Types and timing of 
breastfeeding 
support and its 
impact on mothers’ 
behaviours 
 

Att avgöra i vilken 
utsträckning en 
viss typ av 
amningsstöd och 
timingen för det 
påverkar 
amnings-
intentioner och 
beteenden i en 
region med låg 
amnings-initiering 
och varaktighet. 

Mammor som fött 
barn vid ett stort 
undervisningshospi
tal i sydvästra 
Sydney, mellan 
augusti och 
oktober 2006 (n = 
164) med en 2 
veckors uppföljning 
av amning eller 
amning kvinnor (n 
= 107).  

Kvalitativ metod. 
En tvärsnittsstudie av 
intervjuadministrerat 
frågeformulär. Typer, timing och 
tillfredsställelse med personligt och 
professionellt stöd, som 
föräldrautbildning, hjälp vid 
födseln, praktiskt amningsstöd, 
information och amningsattityd, 
och effekterna av dessa på 
amningsintention och beteende 
bedömdes. 
 

De flesta kvinnor hade tänkt att 
amma (76,2 %) och inom de första 
24 timmarna ammade 77,4 % av 
barnen i viss utsträckning (45,1 % 
exklusivt) och vid 2 veckor 65,9 % 
ammade (9,7 % exklusivt). Kvinnor 
kände sig mest stöd från sina 
partners och minst stöd från 
vårdpersonal. Föräldrautbildning, 
amningshjälp inom en halvtimme 
efter födseln och positiva 
amningsattityder bland 
vårdpersonal var relaterade till 
förbättrade amningsintentioner 
och beteenden. Dessa stöd 
nämndes sällan. Personligt stöd 
nämndes ofta, även om stöd från 
professionella var relaterat till 
bättre amning. 
 

McKellar, L., Fleet, J., & 
Dove, S.  
Women and Birth 
Nederländerna 
2017 

It's more than just 
luck: A qualitative 
exploration of 
breastfeeding in 
rural Australia.  
 

Att utforska 
erfarenheterna 
hos kvinnor och 
hälso-och 
sjukvårdspersonal 
i Mid North, för 
att utforma 
insatser för att 
öka amnings-
längden. 
 

Nio mammor som 
ammade mer än 
sex månader. (n=9) 
Tio 
sjukvårdsanställda. 
(n=10) Australien. 

Kvalitativ metod med två 
fokusgrupper.  
Tematisk analys användes för att 
analysera data. 
 
 

Två övergripande teman 
identifierades; mammornas: 
"amning: det är mer än bara tur" 
och vårdpersonalens: ”amning: det 
är allas angelägenhet”. Kvinnor 
beskrev att de hade tur samtidigt 
som de erkände att deras egen 
uthållighet, såväl som positivt stöd 
var avgörande. Hälso- och 
sjukvårdspersonal identifierade 
utbildning och stöd som 
nyckelfokus och ett behov av en 



 

 

helhetssyn för att förbättra 
amningsfrekvensen. 

Palmér, L., Carlsson, G., 
Mollberg, M., & 
Nyström, M 
International Journal of 
Qualitative Studies on 
Health and Well-Being 
Storbritannien 
2010 

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

Att beskriva 
fenomenet, 
initiera amning, 
från ett 
omvårdnads-
vetenskapligt och 
ett livsvärlds- 
perspektiv, i 
samband med 
tidig hemgång i 
Sverige.  

Åtta kvinnor, två 
primiparösa och 
sex multiparösa 
intervjuades inom 
2 månader efter 
födseln i Sverige. 
(n=8) 
  

Kvalitativ intervjustudie.  
En reflekterande 
livvärldsforskningsdesign baserad 
på fenomenologisk filosofi 
användes under datainsamlingen 
och dataanalysen.  
 
 

Resultaten visar att fenomenet 
”initierar amning”, trots goda 
förutsättningar, dvs tidig hemgång, 
är komplext och medför en 
existentiell utmaning. 
"Omsorg för kvinnor som initierar 
amning” medför, från ett 
omvårdnadsvetenskapligt 
perspektiv, att hjälpa mammor 
hantera osäkerhet och stärka 
hennes självförtroende att lita på 
sin förmåga att amma det nyfödda 
barnet.  

Pokhrel, S., Quigley, M. 
A., Fox-Rushby, J., 
McCormick, F., 
Williams, A., Trueman, 
P., Dodds, R., & 
Renfrew, M. J.  
Archives of Disease in 
Childhood 
Storbritannien 
2015 

Potential economic 
impacts from 
improving 
breastfeeding rates 
in the UK 

Att beräkna 
potentiella 
kostnadsbesparin
gar som kan 
hänföras till 
ökningar i 
amningsfrekvense
n ur NHS:s 
perspektiv. 

Referens-
population: 
samtliga barn 
födda i 
Storbritannien 
2009 gällande 
infektions-
sjukdomar samt en 
kohort på 100 000 
förstföderskor 
2009 gällande 
bröstcancer. 
 

Kvantitativ metod. Ekonomisk 
analys. Besparingar uppskattades 
med användning av en sju-stegs 
ram där en förekomstbaserad 
sjukdomsmodell bestämde antalet 
fall som kunde ha undvikits om 
amningsfrekvensen ökades. 
Punktuppskattningar av 
kostnadsbesparingar var föremål 
för en deterministisk 
känslighetsanalys. 

Kostnaderna för fyra akuta 
infektionssjukdomar beräknades 
till minst 89 miljoner pund per år. 
Kostnaden för att behandla 
bröstcancer beräknades till 960 
miljoner pund. Möjliga besparingar 
beräknades till 11 miljoner pund 
för infektionssjukdomar om de som 
enbart ammade en vecka fortsatte 
amma till fyra månader. Om 
andelen kvinnor som ammade i 7-
18 månader under sin livstid skulle 
sannolikt minska kostnaderna för 
bröstcancer med 31 miljoner pund. 

Van Kelst, L., Spitz, B., 
Sermeus, W., Thomson, 
AM.  
Midwifery 

A hermeneutic 
phenomenological 
study of Belgian 
midwives' views on 

Att utforska 
barnmorskors syn 
på optimal och 

12 utvalda 
barnmorskor i 
Belgien, varav nio 
från tre olika icke-

En kvalitativ hermeneutisk 
fenomenologisk studie baserad på 
metoden för van Manen (1997) 

Fem huvudteman identifierades: 
"kvinnocentrerad vård", "kulturell 
förändring", "stöd", "barnmorska 
och förlossningsläkare som jämlik 



 

 

Storbritannien 
2013 

ideal and actual 
maternity care. 

faktisk 
omvårdnad. 
 

universitetssjukhus 
och tre oberoende 
barnmorskor som 
bistår vid 
hemfödsel (n=12) 

med individuella djupintervjuer för 
att samla in data. 
 

partner" och "interkollegial 
harmoni". Barnmorskor ansåg att 
den optimala vården bör vara 
kvinnocentrerad, i vilken det inte 
finns några onödiga interventioner, 
kvinnor kunde göra ett informerat 
val och det var kontinuitet i vården. 
Optimal vård fås genom utbildning 
och adekvat bemanning enligt 
barnmorskorna. De önskade en 
kulturändring eftersom den 
faktiska vården uppfattades lyda 
under ett starkt medicinskt synsätt. 
Barriärer för att uppnå 
kvinnocentrerad vård och möjliga 
strategier för att övervinna dessa 
beskrivs. 

Walters, D., Horton, S., 
Siregar, A., Pitriyan, P., 
Hajeebhoy, N., 
Mathisen, R., Phan, L., & 
Rudert, C. 
Health Policy and 
Planning 
Storbritannien 
2016 

The cost of not 
breastfeeding in 
Southeast Asia 

Att uppskatta 
kostnaden för 
suboptimal 
amning i sju 
länder i 
Sydostasien och 
lönsamheten 
förknippad med 
ett nationellt 
amningsstödjand
e program i 
Vietnam. 
 

Sju länder i 
Sydostasien 
analyserades likaså 
lönsamheten för 
ett nationellt 
amningsstödjande 
program i Vietnam. 

Kvantitativ metod. Sex 
kostnadsdelar för icke fullgod 
amning beräknades utifrån ett 
tänkt scenario där 100 % av barnen 
skulle få bröstmjölk i olika 
utsträckning.  

Denna studie fann att över 12 400 
förebyggande barn och dödsfall per 
år i de sju länderna kan hänföras 
till otillräcklig amning.  
Kostnader för förlust av intelligens, 
barnadödlighet, mödradödlighet, 
vårdkostnader på grund av 
undvikbara diarrésjukdomar och 
lunginflammationer, indirekta 
vårdkostnader för familjen och 
kostnader för inköp av ersättning 
beskrivs. En lönsamhetsanalys för 
Vietnam visar att satsningar på 
amningsstödjande program och 
utökad föräldraledighet skulle ge 



 

 

139 % tillbaka för varje investerad 
dollar. 

Zadoroznyj, M., 
Brodribb, W. E., Young, 
K., Kruske, S., & Miller, 
Y. D. 
Women and Birth 
Nederländerna 
2015 

”I really needed 
help”: What 
mothers say about 
their post-birth 
care in 
Queensland, 
Australia 

Att identifiera och 
analysera 
mammors 
kommentarer om 
postnatalvård i 
deras fria textsvar 
på en öppen fråga 
i ”The Having a 
Baby i 
Queensland 
Survey”, 2010, 
och reflektera 
över 
konsekvenser för 
barnmorskepraxis 
och policys för 
vård till mödrar. 

Av 7193 enkäter 
som besvarades 
hade 4310 (60 %) 
lämnat fritextsvar 
och 1100 (26 %) 
om specifikt 
postnatal vård 
(n=1100). 
Australien 

Kvalitativ metod. Analys av 
fritextsvar från en öppen fråga i en 
enkät om mammors erfarenheter 
av eftervården fyra månader efter 
förlossningen. Kodning och 
numrering av ämnen för att 
identifiera och kategorisering de 
vanligaste problemen uppdelat på 
offentlig och privata 
förlossningsenheter. 

Mödrar förlösta i offentlig 
verksamhet var oroliga för kvalitén 
och/eller längden på 
sjukhusvistelsen kontra de som 
förlösts i privat verksamhet som 
oroade sig för otillräcklig vård efter 
att de skrivits ut från sjukhuset. 
Båda grupperna var bekymrade 
över tillräcklig eller inkonsekvent 
amningsstöd. 
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