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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Forskning visar att amning har positiva egenskaper för anknytningen mellan 

mor och barn och hälsan för både kvinnan och barnet. Världshälsoorgansationen (WHO) har 

under många år rekommendrat helamning i sex månader, men få kvinnor helammar så 

länge. Syfte: Att beskriva barnmorskors reflektioner om orsaker till att färre kvinnor 

helammar i sex månader och förslag på åtgärder som kan vända trenden. Metod: Individuell 

intervjustudie med semistrukturerade frågor. Insamlad data analyserades med kvalitativ 

innehållsanalys. Resultat: Barnmorskorna menade att orsaker och åtgärder till 

amningsnedgången fanns på fyra olika nivåer: samhällsnivå, vårdnivå, barnmorskenivå och 

individnivå. Enligt barnmorskorna bör politiker ta ett ansvar för att mer information och 

stöd ges i amningsfrågor. Högre kontinuitet i vårdkedjan och en högre prioritering av 

amningsstöd på klinikerna behövs, liksom mer utbildning till barnmorskor. Barnmorskorna 

menade även att den enskilda kvinnan ofta har förväntningar som är svåra att leva upp till, 

oroar sig inför amning och lägger en stor vikt på jämställdhet i föräldraskapet. Slutsats: 

Orsaker och åtgärder är beroende av varandra. Ansvaret att förändra kvinnans möjlighet att 

helamma i sex månader finns inte bara hos kvinnan utan även på samhället, vården och 

barnmorskan. 

 

Nyckelord: Barnmorska, helamning, individ, kvalitativ, samhälle och vård 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

Background: There is a lot of research of the positive effects of breastfeeding on the 

bonding between, and the health of, mother and child. Although the recommendation for 

many years has been to breastfeed exclusively for six months, few follow that. Aim: To 

describe midwives' reflections on causes for why fewer women are breastfeeding exclusively 

for six months and suggestions for measures that can reverse the trend. Method: Interview 

study with semi-structured questions. Collected data was analyzed with qualitative content 

analysis with inductive reasoning. Results: Causes and measures for declined breastfeeding 

were found at four different levels: societal level, caring level, midwifery level and individual 

level. Politicians should take responsibility for ensuring that more information and support is 

provided in breastfeeding issues. More continuity of care and a higher prioritization of 

breastfeeding support at women’s clinics is needed as is more education for midwives. 

Women often have unrealistic expectations and worries about breastfeeding and put great 

emphasis on gender equality in parenting. Conclusion: Causes and measures are complex 

and dependent of each other. Responsibility for changing the woman’s ability to breastfeed 

exclusively for six months lies not only with the woman, but also on society, caring 

institutions and the midwife. 

 

Keywords: exclusive breastfeeding, health care, individual, midwife, qualitative, society
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1 INLEDNING 

Amning har intresserat oss redan innan vi började utbildningen till barnmorska då vi arbetat 

med amning på BB-avdelning och sedan har intresset blivit starkare under 

barnmorskeutbildningens föreläsningar om amning. Vår förförståelse består av vår kliniska 

erfarenhet som sjuksköterskor på BB-avdelning, vilket har fått oss att inse att amning är 

något som är allt ifrån väldigt lätt och mysigt till något svårt där kunskap gått förlorad hos 

kvinnor som föder barn idag. Även barnmorskor som arbetat länge med amningsfrågor hade 

ibland svårt att stödja kvinnorna. Detta fick oss att vilja lära oss mer om amning. Vid 

fördjupning i ämnet upptäckte vi att det finns mycket forskning om amningens positiva 

egenskaper på anknytningen och hälsan för både kvinnan och barnet. Trots att 

Världshälsoorganisationen och Livsmedelsverket under många år har rekommenderat 

amning som föda tills barnet är sex månader, är det få kvinnor som följer denna 

rekommendation. Det fick oss att fundera på vilka orsaker som kan finnas till att föräldrar 

idag inte följer rekommendationerna om att helamma sitt barn i sex månader. I 

barnmorskans kompetensbeskrivning ingår att främja och ge stöd och råd vid amning vilket 

bidrog till att vi blev nyfikna på vad våra kommande barnmorskekollegor hade för tankar 

kring den sjunkande amningstrenden.  

2 BAKGRUND 

I bakgrunden beskrivs amning i en historisk tillbakablick, definition av helamning och 

amningsrekommendation. Vidare benämns hälsoeffekter av amning, barnmorskans roll som 

amningsrådgivare och faktorer som påverkar amningslängden. Därefter presenteras ett 

teoretiskt perspektiv och en problemformulering. 

2.1 Socialstyrelsens definition av helamning 

Socialstyrelsens definition av helamning har förändrats. Efter år 2004 ingår inte längre så 

kallade smakportioner i definitionen av helammade barn.  
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Definitioner av amning: Enbart amning, helamning eller exklusiv amning avser 

barn som har fått enbart bröstmjölk samt vitaminer (exempelvis D-vitamin) eller 

läkemedel. Delvis amning avser barn som förutom bröstmjölk även har fått 

bröstmjölksersättning, välling eller annan kost. Amning avses både barn som 

enbart ammas och barn som ammas delvis. (Socialstyrelsen 2018, s.4).  

2.2 Amning i en historisk tillbakablick  

Innan kvinnorna började föda barn på sjukhus var fri amning en naturlig del av livet, de 

nyblivna mammorna fick hjälp av kvinnorna i sin omgivning och kunskap om amning 

överfördes från generation till generation. Under 1930-talet blev det vanligare med 

sjukhusförlossningar och vårdrutiner gjorde att personalen hade uppsikt över barnen istället 

för att de nyblivna mammorna skötte detta. Det fanns ingen möjlighet att ha barnet nära sig 

och amma fritt. Vårdrutinerna på BB följde idéer som funnits sedan sekelskiftet 1900 om att 

barn redan från spädbarnsåldern skulle läras impulskontroll. Strikta rutiner uppstod på BB 

där “måltidernas” längd och antal var förutbestämda. Det är fortfarande kvinnor idag som får 

frågan om hur barnet sover på nätterna på grund av att denna bild av amning fortfarande 

finns i det västerländska samhället. Dåtidens syn på amning kan ha varit en bra grogrund för 

bröstmjölksersättning som började marknadsföras under 1950- och 1960-talet. 

Bröstmjölksersättning sades vara likvärdig med modersmjölk och uppfödning med flaska 

blev allt vanligare (Svensson & Wedberg, 2016a).  

Under 1960- och fram till mitten 70-talet hade barnmatsfabrikanterna ett stort inflytande i 

barnuppfödningsfrågor och amning hade under flera årtionden blivit en allt mer medicinsk 

angelägenhet som skulle regleras. Detta bidrog till att kvinnor som fött barn, 

hälsovårdspersonal och samhället i stort fick en ambivalent inställning till amning. 

Kunskapen om amning som funnits bland äldre kvinnor försvann och den nyblivna mamman 

blev hänvisad till de medicinska råd om reglerad amning som var ledande under denna 

period. Många kvinnor ammade därmed inte tillräckligt ofta för att stimulera 

mjölkproduktionen (Kylberg, Westlund & Zwedberg, 2014). Från mitten av 1970-talet 

började kvinnor reagera mot medikaliseringen av amning vilket förändrade 

amningsrutinerna vid BB-avdelningarna i riktning mot att passa barnets behov vilket ledde 

till stigande amningssiffror. Oron över den nedåtgående amningstrenden och de medicinska, 

sociala och ekonomiska konsekvenser detta förde med sig ledde till att WHO och UNICEF 

under 1990-talet startade initiativet “Baby Friendly Hospital” som i Sverige fick namnet 

“Amningsvänliga sjukhus” och tio steg till en lyckad amning infördes. För att utnämnas till 

ett amningsvänligt sjukhus behövde kvinnoklinikerna besvara enkäter om hur de följde de tio 

stegen som främjar amning, se över eventuella brister i rutiner och anordna fortbildning för 

personalen. Detta medförde en amningsuppgång där Folkhälsoinstitutet ansvarade för 
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kampanjer och regelbundna utvärderingar av sjukhusen och senare även mödrahälsovård 

(MHV) och barnahälsovård (BHV). Från år 2004 har varje landsting ansvar för detta arbete 

(Kylberg, Westlund & Zwedberg, 2014).  

Holmberg, Peterson och Oscarsson (2014) jämförde kvinnors erfarenheter och känslor 

relaterade till amning mellan åren 1992, 1993 och 2011 efter att “Tio steg som främjar- 

amning” infördes år 1992. Från år 1992 hade antalet amningstillfällen under det första 

dygnet ökat. År 2011 varade första amningen nästan under dubbelt så lång tid som tidigare år 

och bebisen släppte oftare bröstet själv. År 2011 tyckte kvinnorna dock att amningen var 

svårare och uttryckte en högre grad av nervositet, osäkerhet och ångest. När “Tio steg som 

främjar amning” introducerades utbildades personal och diskussioner om amning stod i 

fokus. Enligt studien finns ett behov av att de “Tio stegen som främjar amning” ska 

utvärderas och följas upp. Även kontinuerlig utbildning av vårdpersonal behövs för att de ska 

förstå vikten av att inte ge bröstmjölksersättning utan medicinsk anledning (Holmberg, 

Peterson & Oscarsson, 2014). 

2.3 Amningsrekommendation 

Världshälsoorganisationen (WHO) rekommenderar helamning till dess att barnet uppnått 

sex månaders ålder och därefter fortsatt amning kompletterat med lämplig mat i upp till två 

år eller längre (World Health Organisation, 2018). I Sverige helammades 13,7% av barnen vid 

sex månaders ålder år 2016 vilket är en minskning jämfört med år 2004, då definitionen på 

helamning ändrades till den nuvarande, och 19,2% av barnen helammades. Det ses en 

uppgång i statistiken om helamning i sex månader då arbetet med amningsvänliga sjukhus 

infördes i början av 1990-talet då 24,3% helammade år 1989 och sedan ökade till 43,1% år 

1996. Efter år 1996 har amningsfrekvensen sjunkit bortsett från åren 2011 till 2014. Även de 

senaste tre mätningarna har helamningsfrekvensen minskat, år 2014 var det 15,4% som 

helammade vid sex månaders ålder (Socialstyrelsen, 2018).  
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Figur 1: Amningsstatistik. 

Livsmedelsverket rekommenderar helamning tills barnet är sex månader, kompletterat med 

D-droppar som ger barnet D-vitamin. Om barnet tidigt blir intresserad av mat kan små 

smakportioner i storlek av ett kryddmått ges från fyra månaders ålder, men det är viktigt att 

fortsätta amma fullt tills barnet är sex månader (Livsmedelsverket, 2018). 

Sjukvårdsinrättningar bör använda sig av WHO och United Nations Children's Fund 

(UNICEF) “Ten Steps to Successful Breastfeeding” (Eidelman & Schanler, 2012). 

Socialstyrelsen har översatt WHO’s och UNICEF’s “Ten Steps to Successful Breastfeeding” 

och gjort ändringar i två av stegen för att passa svenska förhållanden. (Socialstyrelsen, 2014). 
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           Tio steg som främjar amning 

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

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

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

kommer igång med och upprätthåller amningen. 

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

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

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

hjälp om det behövs. 

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

måste vara åtskilda från sina barn. 

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

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

dygnet runt. 

8. Uppmuntra mamman att amma så ofta barnet vill. 

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

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

ska komma igång. 

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

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

och BVC. 

                                                                                                                         (Socialstyrelsen, 2014). 

 

2.4 Hälsoeffekter av amning 

2.4.1 Amningens positiva egenskaper för barnet 

Enligt Kylberg m.fl., (2014) gav amning inte bara spädbarnet all den näring och 

infektionsskydd det behövde, utan stärkte även anknytningsprocessen och gav barnet 

trygghet, närhet och tröst (Kylberg, m.fl., 2014). Amning är en skyddande faktor för både 

ammande kvinnor, barn och samhälle (Eidelman & Schanler, 2012). Eidelman & Schanler, 

(2012), Stuebe & Bonuck, (2011) såg att amning även minskade risken för övervikt, diabetes, 

infektioner och leukemi (Eidelman & Schanler, 2012; Stuebe & Bonuck, 2011), samt astma 

och eksem (Eidelman & Schanler, 2012).  
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2.4.2 Amningens positiva egenskaper för kvinnan 

I en litteraturöversikt av Eidelman och Schanler (2012) framkom att amning minskade risken 

för kvinnor att drabbas av bröst- och äggstockscancer, samt att den ammande kvinnan hade 

en lägre risk att drabbas av postpartumdepression. Förutom att amning skyddade mot 

postpartumblödning genom att livmodern kontraherades snabbare efter förlossningen 

skyddade även helamning mot att bli gravid igen efter förlossningen på grund av uppehåll i 

ägglossningen. Att amma gav också ekonomiska fördelar (Eidelman & Schanler, 2012). 

Stuebe och Bonuck (2011) såg att inte ha helammat i sex månader var associerat med en ökad 

risk för typ 2 diabetes samt myocardial infarkt vilket inte bara kostade ett mänskligt lidande 

utan även utgjorde en stor ekonomisk kostnad för samhället (Stuebe & Bonuck, 2011). Hud-

mot-hud kontakt och amning inom två timmar efter barnets födsel visades ge en positiv 

effekt på kommunikationen mellan mor och barn upp till ett år efter födseln. De positiva 

effekterna visade sig dels genom hur barnet samarbetade med modern, men även genom att 

kvinnorna var mer känsliga och lyhörda (Bystrova, m.fl., 2009). Amning bidrar, genom dess 

oxytocinutsöndring, till att kvinnan i lägre utsträckning kände ångest, blev lugnare och fick 

ett ökat intresse för social interaktion (Jonas, Nissen, Ransjö-Arvidson, Matthiesen & Uvnäs-

Moberg, 2008). Kvinnor som ammade hade även en mer långvarig sömn med högre kvalitet 

jämfört med de som flaskmatade. Tre månader postpartum var amning associerat med cirka 

45 minuters längre sömn och med färre avbrott per natt (Krol & Grossmann, 2018). 

2.5 Barnmorskan som amningsrådgivare 

Med fokus på amning ska barnmorskan enligt Kompetensbeskrivning för legitimerad 

barnmorska (Svenska Barnmorskeförbundet, 2018) främja amningens normala process och 

anknytning mellan föräldrar och barn och kunna stödja kvinnan i att starta den första 

amningen. Detta genom att tillämpa evidensbaserad, individanpassad vård i den fortsatta 

amningsrådgivningen. Barnmorskan ska främja amning och ska kunna informera om 

amningens hälsofördelar både för kvinnan och barnet (Svenska Barnmorskeförbundet, 

2018). För att kunna ge det amningsstöd som föräldrarna behöver var det enligt Svensson 

och Zwedberg (2016b) viktigt att barnmorskan såg sin unika del i varje del av vårdkedjan, 

men samtidigt tänkte på helheten. Barnmorskan har gått från att vara en undervisande 

expert till att ha en mer pedagogisk roll. Detta krävde enligt studien lyhördhet inför varje 

enskildes behov. Dock framkom att det fortfarande idag var vanligt att bristande 

professionalism gjorde att egna värderingar fördes över till föräldrarna. Det var därför viktigt 

för barnmorskan att tänka på hur hon uttryckte sig då det kan påverka kvinnans upplevelse 

av amningen (Svensson & Zwedberg, 2016b).  
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2.5.1 Amningsförberedelser inom mödrahälsovården 

Under en graviditet ska mödravården ta upp amning vid minst tre tillfällen. Vid 

inskrivningssamtal ska amningserfarenhet tas upp och dokumenteras. I mitten av 

graviditeten ska djupare samtal föras och djupare information ges, antingen enskilt eller i 

grupp om amning, hud-mot-hud kontakt och barnets beteende efter förlossningen. 

Informationen om amning kan innefatta bland annat amningens fördelar, bröstets anatomi 

och fysiologi, första tidens amning och amning i praktiken. I slutet av graviditeten ska 

barnmorskan prata med föräldrarna om förväntningar, önskemål och tankar om den 

kommande amningen. Informationen ska vara anpassad efter föräldrarnas behov (Svensk 

Förening för Obstetrik och Gynekologi, 2016). Kvinnor menade att information om amning 

och tiden efter födseln var bristfällig inom den svenska mödravården (Andersson, 

Christensson & Hildingsson, 2013; Hildingsson, Haines, Cross, Pallat & Rubertsson, 2012). 

Kvinnorna tyckte även att det var viktigt att få information om amning från mödravården 

(Hildingsson, Andersson & Christensson, 2014). 

2.5.2 Kvinnans upplevelse av barnmorskans amningsrådgivning 

Kvinnor som upplevt att de har lyckats med amning, ansåg att de hade fått lära sig själva om 

problem uppstått. Beteenden och attityder hos personalen påverkade etableringen av 

amningen hos kvinnan (Redshaw & Hendersson, 2012). Kvinnor uppgav i högre grad att 

amningen var något positivt som de uppskattade när de fått amningsrådgivning utifrån en 

amningsstrategi jämfört med de som inte fått det (Ekström & Nissen, 2006). Kvinnor ville 

känna sig trygga med barnmorskan, att barnmorskan skulle förstå deras situation och att de 

skulle bli sedda som unika individer. En annan viktig faktor för att amningen skulle lyckas 

var att kvinnor kände att barnmorskan tog sig tid för henne. En individanpassad 

amningsrådgivning bidrog till att kvinnor kände mer tillit till barnmorskan och ökade 

upplevelsen av en bra rådgivning (Bäckström, Herfelt Wahn & Ekström, 2010). Under hela 

amningsperioden var det viktigt för kvinnan med professionell rådgivning, stöd och 

uppmuntran från en barnmorska (Hauck, Blixt, Hildingsson, Gallagher, Rubertsson, 

Thomson, & Lewis, 2016; Henderson & Redshaw, 2010; Meedya, Fahy & Kable, 2010). Att få 

stöd och rådgivning redan på BB tyckte svenska kvinnor var viktigt för att kunna amma och 

de tyckte att stödet och rådgivningen på BB kunde förbättras (Sjöström, Welander, Haines, 

Andersson, & Hildingsson, 2013). 

 

Om kvinnan och barnet gått hem från BB inom 48 timmar efter barnets födelse och förloppet 

har varit normalt så beskrev kvinnorna känslorna de upplevt i etableringen av amningen som 

fascination i det första mötet, balansering av det okända, att ägna sig åt sig själv, att stå ut i 
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situationen, att söka bekräftelse i det unika och att ha hela ansvaret. Nyblivna mödrar kunde 

få hjälp i etableringen av amningen genom att få redskap för att möta osäkerhet och stärka 

kvinnans tro på sin egen förmåga att amma sitt nyfödda barn. Barnmorskor behövde se 

amningen som närhet mellan mor och barn och inte bara som näring till barnet (Palmér, 

Carlsson, Mollberg, & Nyström, 2010). 

2.5.3 Barnmorskans inverkan på amning 

Barnmorskan upplevde sin amningsrådgivning som bättre om den anpassades till varje 

individ och beskrev sin roll som amningsrådgivare som uppmuntrande och bekräftande på 

kvinnans behov (Bäckström m.fl., 2010). Gustafsson, Nyström och Palmér (2016) menade att 

det kunde finnas en vilja hos barnmorskan att hjälpa nya mödrar att nå sina amningsmål 

genom ett samspel med kvinnan som individ i en unik amningssituation, vilket grundade sig i 

barnmorskans egen önskan att lyckas i sin yrkesroll. Det uppstod en balansgång mellan att 

erbjuda individuell vård och att riskera ett professionellt misslyckande för barnmorskan. Att 

inte lyckas ge individuell vård på BB och att kvinnor då slutade amma trots att de haft en 

önskan om att amma, ingav en känsla av professionellt misslyckande som minskade 

barnmorskans självförtroende. 

2.5.4 Barnmorskans bemötande av kvinnan och barnet 

Meedya m.fl. (2010) menade att trots att barnmorskor inkluderade stöd i sin 

amningsrådgivning, försökte de inte påverka kvinnans intention eller tilltro att kunna amma 

tillräckligt ofta (Meedya m.fl., 2010). Zwedberg och Näslund (2011) identifierade fyra 

förhållningssätt som barnmorskan hade till kvinnan och barnet. Förhållningssätten 

avspeglade sig i bemötandet. Kvinnornas upplevelse av stöd och hjälp med amningen 

berodde på vilket av förhållningssätten barnmorskan haft. Det första förhållningssättet var 

att barnmorskan såg familjen som en helhet där amningen var viktig för anknytningen. Det 

andra var att barnmorskan ser mor och barn som likvärdiga, men inte som en helhet. De två 

sista synsätten lade ingen fokus på amning som viktigt för anknytningen, utan att amning 

istället sågs som utfodring. Antingen sågs moderns behov som överordnade, exempelvis att 

hon behövde sömn. Eller så sågs barnets behov som överordnade, exempelvis att det behövde 

mat men inte nödvändigtvis bröstmjölk om amningen var svåretablerad (Zwedberg & 

Näslund, 2011). Om barnmorskan gav råd och stöd utifrån en amningsstrategi uppgav 

kvinnor starkare moderskänslor för sitt spädbarn än de kvinnor som fått råd och stöd enbart 

utifrån barnmorskans erfarenhet (Ekström & Nissen, 2006).  
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2.6 Faktorer som påverkar amningslängden 

2.6.1 Faktorer som påverkar amningslängden positivt 

Den största bidragande faktorn till att en kvinna ammade sitt barn var att hon hade för avsikt 

att amma redan under graviditeten (Demirci & Bogen, 2017; Henderson & Redshaw, 2010; 

Meedya m.fl., 2010; Stuebe & Bonuck, 2011). Kvinnor som visste hur länge de själva blivit 

ammade var mer benägna att helamma länge jämfört med de som inte visste. Även partnerns 

attityd till amning påverkade kvinnans vilja att amma (Hauck m.fl., 2016; Meedya m.fl., 

2010). Kvinnors inställning till amning påverkades även av andra i hennes omgivning. Om 

det var vanligt att amma i hennes sociala omgivning och om det i samhället sågs som 

kulturell norm att amma, så var det mer sannolikt att hon ville amma sitt barn. Kvinnor med 

en negativ amningserfarenhet kunde utifrån det bestämma sig för en antingen längre eller 

kortare amningsperiod. Kvinnor som flaskmatat tidigare barn och sedan ammat, beskrev 

amningen som en unik närhet som de inte fått på samma sätt av flaskmatning (Hauck m.fl., 

2016). 

 

En viktig bidragande faktor till att kvinnor helammade sitt barn i sex månader var att ha 

vetskap om amningens hälsofördelar och psykologiska fördelar (Hauck m.fl., 2016; Stuebe & 

Bonuck, 2011). Både om kvinnan påbörjade amning och hur länge hon ammade berodde på 

vilket land hon kom ifrån och vilken kultur hon präglades av. I vissa länder var amning 

vanligare än i andra. Kvinnor som var bekväma med att amma både bland släkt, vänner och 

offentligt helammade längre (Stuebe & Bonuck, 2011). Amningslängden påverkades positivt 

av att den första amningen skedde tidigt efter förlossningen (Meedya m.fl., 2010). Att stanna 

länge på vårdinrättning och om kvinnan hade högre ålder vid barnafödandet var också det 

betydande positiva faktorer (Henderson & Redshaw, 2010). 

2.6.2 Socialt stöd 

All form av stöd under hela amningen hade en positiv effekt på amningslängden. Stöd från 

partner, nära vänner och mormor eller svärmor ökade kvinnans självförtroende och var 

associerat med längre helamning både hos först- och omföderskor (Hauck m.fl., 2016; 

Meedya m.fl., 2010). För förstföderskor var längden på partnerns närvaro efter förlossningen 

en betydande faktor för hur länge de helammade. Om barnafödandet hade varit normalt eller 

komplicerat påverkades etableringen av amningen, men när amningen väl var etablerad 

påverkade inte förlossningsupplevelsen hur länge kvinnan ammade (Meedya m.fl., 2010). 

Första tidens amning är en skör period för kvinnan, om amningen fungerar bra första tiden, 

kunde det vara ett stöd för henne om amningen senare blev svår. Många kvinnor värderade 
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sin duglighet som mamma beroende på hur amningen fungerade, samt utifrån vilken 

bekräftelse de fick från barnet, partnern, personalen och omgivningen. Bristande stöd var en 

anledning till att kvinnor slutar amma tidigare än de hade tänkt sig (Redshaw & Henderson, 

2012). 

 

Kvinnor använde sig ofta av sociala medier under och efter graviditeten genom antingen 

mobil eller dator enligt Asiodu, Waters, Dailey, Lee och Lyndon (2015). Det ansågs vara 

betydelsefullt och användes både för att hitta information och stöd. Kvinnor ansågs vara 

väldigt positiva till exempelvis appar där graviditeten följs vecka för vecka och de var inte 

kritiska till informationen i dessa appar. I studien kom de fram till att det skrivs mycket om 

amning på olika internetplattformar, men det finns mindre kunskap hos kvinnor om olika 

hemsidor som är inriktade på amning. De såg att sociala medier skulle kunna utnyttjas bättre 

för att skapa innovativa, riktade hälsointerventioner gällande amning. Till exempel hade 

många kvinnor med låg inkomst ändå ofta en mobiltelefon och de och andra 

samhällsgrupper, som annars kan vara svåra att rikta amningsutbildning och stöd till, 

föreslogs kunna nås via sociala medier (Asiodu, Waters, Dailey, Lee & Lyndon, 2015). 

 

Om det inte fanns tillgängligt socialt stöd kunde kvinnorna istället söka sig till sociala medier 

enligt Hauck m.fl. (2016). Kvinnor beskrev stödet från sociala medier som en tillgång för att 

känna sig mindre isolerade och att det fanns stöd dygnet runt. Kvinnorna beskrev att det 

fanns kunniga personer på olika internetforum som hade många bra frågor och funderingar, 

men särskilt att de bidrog till ett väldigt bra emotionellt stöd genom motivation och stöd. 

Svenska kvinnor rankade dock annan form av stöd högre än den från sociala medier, till 

exempel stödet från partner och barnmorska. Sociala mediers viktiga uppgift att sprida 

information om amning ansåg Hauck m.fl. (2016) att det inte utnyttjades tillräckligt i det 

hälsofrämjande arbetet för amning. 

2.6.3 Faktorer som påverkar amningslängden negativt 

Enligt Meedya m.fl. (2010) var en av de vanligaste orsakerna till amningsnedläggning att 

kvinnan trodde att hon hade för lite mjölk. Särskilt kvinnor som inte hade en stark tilltro att 

de kunde amma blev oroliga att de har för lite mjölk och kompletterade med 

bröstmjölksersättning. Smärta i bröstvårtor vid amning påverkade amningslängden tidigt 

postpartum, men hade ingen påverkan på långtidsamning (Meedya m.fl., 2010). Att ge 

bröstmjölksersättning utan medicinsk orsak påverkade både hel- och delamningsfrekvensen 

negativt (Demirci & Bogen, 2017; Meedya m.fl., 2010). Om kvinnor ofta använde bröstpump 

visades en tendens att amma mindre ofta. Två veckor post partum rapporterades mest 

amningsproblem. Problemen beskrevs som upplevelse av att ha för lite mjölk, smärta, fel 
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sugtag och ineffektiva matningar (Demirci & Bogen, 2017). Andra orsaker till 

amningsnedläggning under de första dagarna kunde vara att barnet hade låg födelsevikt eller 

behövde neonatalvård (Henderson & Redshaw, 2010). Om kvinnan hade använt lustgas eller 

annan smärtlindring under förlossningen påverkades både etableringen av amningen och hur 

länge hon ammade negativt (Henderson & Redshaw, 2010).  

 

I en litteraturöversikt av Meedya m.fl. (2010) visades att ålder, civilstånd, utbildningsgrad 

och lägre inkomst var associerat med att amma sitt barn kortare tid. Om barnmorskan hade 

vetskap om att kvinnan var ung, ogift, outbildad eller hade låg inkomst kunde hon rikta extra 

amningsstöd där det behövs. I en datainsamling avseende 51 415 barn i Sverige redovisades 

resultat som stod i motsats till dessa resultat. Där framkom att grad av utbildning, civilstånd 

och inkomst inte påverkade amningsfrekvensen vid en veckas, fyra månaders eller sex 

månaders ålder (Magnusson, Lagerberg & Wallby, 2016). 

2.7 Teoretiskt perspektiv 

Berg och Lundgrens (2010) modell ”Att stödja och stärka” bygger på att kvinnans 

självförtroende, självkänsla och frihet att välja stärks då hon uppmuntras att använda sina 

egna resurser. Tidigare forskning tyder på att barnmorskans förhållningssätt är betydelsefullt 

för den fortsatta amningen. Modellen stödja och stärka passar som referensram till 

examensarbetet då det är en modell som beskriver barnmorskans förhållningssätt. För att 

barnmorskan ska kunna hjälpa kvinnor till möjligheten att amma längre, kan hen använda 

sig av ett stödjande, stärkande, respektfullt och ödmjukt förhållningssätt. Stöd är en viktig 

faktor för att kvinnan ska få en positiv upplevelse. Genom att barnmorskan är närvarande i 

mötet med kvinnan och bemöter kvinnan utifrån hennes individuella behov och bekräftar 

hennes förmåga byggs en tvåsidig samverkande relation upp. För att barnmorskan ska uppnå 

ett stödjande och stärkande förhållningssätt behöver hon ta hänsyn till hela människan, 

vilket innefattar bland annat dennes erfarenheter, förutsättningar och dennes världsbild. 

Barnmorskan ska även stödja kvinnans partner och kollegor för att bygga upp andras 

självkänsla (Berg & Lundgren, 2010).  

 

Palmér (2010) beskriver att den första amningen sker i den sköra perioden efter barnets 

födelse och kan få kvinnan att känna sig osäker på sin förmåga. Därför behöver hon 

motivation och stöd från omgivningen och hon behöver en stärkt självtillit. Barnmorskan ska 

arbeta professionellt och evidensbaserat med fokus på mötet av varje individ. I stödet ska 

kvinnan vara utgångspunkten vilket kan uppnås genom att låta henne beskriva situationen, 

hennes erfarenheter och förväntningar på amningen. Barnmorskan bör visa respekt för 
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kvinnans tankar och vara lyhörd. Det är bra att försöka lyfta fram det positiva i kvinnans 

berättelse och försöka stärka hennes självförtroende. Att låta kvinnan vara med och 

bestämma lösning genom att ge henne faktabaserade alternativ kan bekräfta att hon är 

delaktig och betydelsefull. Barnmorskan ska arbeta för att kvinnor ska få likvärdig 

information och stöd. Barnmorskan kan bekräfta partnerns delaktighet och på så sätt främja 

ett bättre partnerstöd vilket gynnar kvinnan. Kvinnor söker bekräftelse i sin situation vilket 

barnmorskan ska vara lyhörd för och respektfull mot. Barnmorskans amningsstöd är extra 

betydelsefullt om amningen är svåretablerad (Palmér, 2010).  

2.8 Problemformulering 

Bröstmjölk är en unik och perfekt sammansatt föda för barn upp till sex månader och ger 

barnet trygghet, närhet och tröst. Amning har dessutom flera positiva effekter på barnet och 

kvinnans hälsa. WHO och Livsmedelsverket rekommenderar att alla nyfödda barn helammas 

i sex månader och därefter delammas i upp till två år eller längre. Om barnet tidigt blir 

intresserad av mat, kan små smakportioner i storlek av ett kryddmått ges från fyra månaders 

ålder. Kunskap om amning har historiskt sett förts vidare mellan generationer men försvann 

delvis då förlossningarna flyttades in till sjukhusen. Åtgärder med ”Amningsvänliga sjukhus” 

som vidtogs under 1990-talet ökade andelen barn som helammades i sex månader till den 

högsta amningsfrekvensen på 43,1% vid sex månader. Amningsstatistiken i Sverige sjönk 

kraftigt år 2004 till 19,2% på grund av Socialstyrelsens ändrade definition av helamning, men 

har även efter detta fortsatt sjunka. Enligt den senaste statistiken helammas idag färre än 

14% av barnen vid sex månaders ålder. Tidigare forskning har visat att amning har många 

positiva effekter för både barnet, kvinnan och samhället. Många kvinnor uppgav under 

graviditeten att de ville amma och det visades vara vanligt att kvinnor värderade sin 

duglighet som mamma beroende på hur amningen fungerat. Det framkom att barnmorskors 

förhållningssätt, kunskap och arbetsvillkor spelade en viktig roll för kvinnors möjlighet att 

amma sina barn. Barnmorskan kan främja den normala amningsprocessen genom att vara 

ett professionellt stöd, möta kvinnan där hon är, ge evidensbaserad information och 

förhindra att bröstmjölksersättning ges utan medicinsk indikation. Avsikten med detta 

examensarbete var att belysa en liten men extra kunnig grupp barnmorskors tankar om den 

nedåtgående amningstrenden. 
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3 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR  

Syftet var att beskriva barnmorskors erfarenheter och reflektioner om varför färre kvinnor 

helammar i sex månader och förslag på åtgärder som kan vända trenden.  

 

Frågeställningar: 

- Vilka tänkbara orsaker kan finnas till att färre kvinnor helammar tills barnet är sex 

månader?  

- Vilka möjliga åtgärder kan vidtas för att få fler kvinnor att helamma i sex månader? 

4 METOD 

I metoden beskrivs design, urval, genomförande, dataanalys och etiska överväganden.  

4.1 Design 

För att besvara syftet att undersöka barnmorskors reflektioner genomfördes en kvalitativ 

intervjustudie. I intervjuerna fördjupades frågeställningarna successivt för att undersöka 

barnmorskornas erfarenheter. Semistrukturerade intervjufrågor ställdes eftersom Polit och 

Beck (2012) beskriver att semistrukturerade frågor används när författarna vill att ett 

specifikt ämne ska belysas i intervjun. Intervjuarens uppgift är att försöka få informanten att 

berätta öppet med egna ord om ämnet genom att ställa öppna frågor (Polit & Beck, 2012). 

Resultatet grundade sig på få individer och beskrev ett fenomen genom att söka kategorier 

efter datainsamlingen enligt Olsson och Sörensen (Olsson & Sörensen, 2013). Insamling av 

data via intervjuer är den mest använda datainsamlingsmetoden i kvalitativa studier, vilket 

var passande för examensarbetets syfte att beskriva barnmorskors erfarenheter och 

reflektioner. Den kvalitativa metoden strävar efter att förstå helheten (Polit & Beck, 2012). 

Manifest analys användes i examensarbetet vilket betyder att det uppenbara innehållet från 

informanterna beskrivs med minsta möjliga tolkning (Polit & Beck, 2012). Koder och 

kategorier skapades ur materialet för att belysa ett fenomen (Graneheim & Lundman, 2004) i 

detta examensarbete för att belysa den sjunkande amningstrenden. 
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4.2 Urval 

Det planerade urvalet var att intervjua åtta barnmorskor från mellansverige. 

Inklusionskriteriet var barnmorskor med expertkunskap inom amning, vilket ledde till att 

kliniska barnmorskor på amningsmottagningar och forskande barnmorskor inom ämnet 

tillfrågades. Inga exklusionskriterier skapades. Enligt Tidström och Nyberg (2012) räcker det 

med åtta till tio informanter, om de är kunniga yrkesutövare, för att kunna dra någorlunda 

tillförlitliga och meningsfulla slutsatser. Amningsmottagningar i närområdet valdes av 

bekvämlighetsskäl. Forskande barnmorskor valdes oberoende av bostadsort. 

4.3 Genomförande 

Planeringen under arbetets gång har genomförts av författarna tillsammans. För att få 

tillåtelse att rekrytera barnmorskor på amningsmottagningar kontaktades chefer på fyra 

kvinnokliniker via mejl som förutom förfrågan innehöll informationsbrev och 

samtyckesblankett (Bilaga A & B). Samtliga chefer godkände att barnmorskor på klinikens 

amningsmottagning intervjuades. En pilotintervju med en barnmorska, som ansågs lämplig, 

från amningsmottagning genomfördes. Denna ledde inte till någon ändring av intervjuguiden 

och ansågs vara så givande att den inkluderades i datainsamlingen och analysen. Intervjun 

inleddes med tio demografiska frågor och därefter ställdes sju frågor relaterade till syftet. 

Följdfrågor ställdes för att få informanten att berätta mer om det specifika ämnet. 

Avslutningsvis ställdes en fråga om någon fråga varit otydlig eller om någon fråga saknades 

(Bilaga C). Innan intervjuerna genomfördes fick alla medverkande muntlig och skriftlig 

information om hur materialet skulle hanteras, studiens syfte och information om att 

deltagandet i examensarbetet när som helst kunde avslutas utan att någon orsak behövde 

uppges. Barnmorskorna godkände skriftligen att intervjuerna spelades in. Tre barnmorskor 

på amningsmottagning kontaktades efter pilotintervjun. Två stycken valdes ut på grund av 

författarnas tidigare vetskap om att de arbetade på respektive amningsmottagning i den 

staden. Den tredje barnmorskan rekryterades genom telefonsamtal till geografiskt nära 

amningsmottagning där hen arbetade med frågan om en barnmorska ville intervjuas. 

Barnmorskan tackade ja och kom därför att delta. Alla barnmorskorna på 

amningsmottagningarna som kontaktades via telefon tackade ja till medverkan. Två 

intervjuades på konferensrum på sina arbetsplatser, en på ett avskilt rum på ett 

stadsbibliotek och en intervjuades via telefon efter överenskommelse med barnmorskan 

enligt vad som föredrogs.  
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Artiklar söktes för att hitta namn på barnmorskor som forskar om amning i Sverige samt 

efter att ha pratat med författarnas handledare skrevs en lista med sex namn på forskande 

barnmorskor i Sverige som kontaktades slumpvis via telefon och mejl. De fyra första som 

tackade ja till att medverka inkluderades i studien. Två forskande barnmorskor intervjuades i 

avskilt rum på deras arbetsplats och två intervjuades via telefon. Intervjuerna tog mellan 24 

och 55 minuter och spelades in via dator och mobiltelefon med personlig kod. Datainsamling 

genomfördes med båda författarna närvarande vid alla intervjuer. Examensarbetet skrevs i 

ett gemensamt dokument via internet där det direkt syntes vad den andre skrev. Det den ena 

skrev granskades av den andre och vid större oklarheter eller meningsskiljaktigheter fördes 

diskussion via telefonsamtal eller möte.  

4.4 Dataanalys 

För dataanalysen användes kvalitativ innehållsanalys enligt Graneheim och Lundmans 

(2004) beskrivning. Det insamlade intervjumaterialet, lyssnades igenom och transkriberades 

ordagrant, sedan plockades meningsbärande enheter ut ur den transkriberade texten utifrån 

vad som hörde till syftet. De meningsbärande enheterna kondenserades till kortare text utan 

att innehållet ändrades. Därefter kodades den kondenserade texten genom att med ett eller 

ett fåtal ord beskriva vad som sades i den meningsbärande enheten. Den inledande 

dataanalysen gjordes tillsammans av både författarna och handledare, men efter att koderna 

konstruerats delades arbetet upp för att hitta förslag till subkategorier. De föreslagna 

subkategorierna diskuterades sedan mellan författarna flera gånger under arbetets gång för 

att slutligen komma fram till de som framkommer i examensarbetet.  

 

Koderna klipptes ut från en tabell tillsammans med tillhörande kondensering och 

meningsbärande enhet i samma rad. Raderna lades sedan i 33 olika högar med likartat 

innehåll. Därefter sorterades högarna, och de med ett liknande innehåll ur ett större 

perspektiv sattes ihop med gem i samma färg, vilket resulterade i åtta olika färger med 

varierande antal koder under varje färg, vilket bildade preliminära subkategorier. Därefter 

sorterades materialet ur ett ännu större perspektiv på likartat innehåll med hjälp av färgerna 

på gemen och bildade fyra olika kategorier: samhällsnivå, vårdnivå, barnmorskenivå och 

individnivå. De åtta högarna med koder som hade samma färg bildade preliminära 

subkategorier efter att kategorierna fastställts. Därefter gjordes ett försök att sortera de 33 

högarna med koder på annat sätt, men författarna var fortfarande överens om de 

kategorierna som först hade uppfattats. Subkategorierna ändrades till viss del efter att 

resultatet skrivits ner i text för att texten gav en tydligare övergripande bild. Framförallt 

delades de preliminära subkategorierna upp i ett större antal för att tydliggöra skillnad på 
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orsaker och åtgärder. Kategorier och subkategorier skickades mellan författarna för 

granskning. Exempel på kodning och kategorisering kan ses i Tabell 1.  

Tabell 1. Exempel på analys från meningsbärande enhet, kondensering, kod, subkategori till kategori. 

Meningsbäran
de enhet 

Kondensering Kod Subkategori Kategori 

Allt ska vara så 
jämställt. Att man 
kanske ser det som 
en att partner också 
ska kunna mata. Att 
det, jag tror att det 
kan bidra. Att man 
tror att allt ska vara 
jämställt. Ehh, och 
inte ser att ja, men 
det kanske inte är 
barnets bästa. 
Intervju 1. 

Allt ska vara så 
jämställt, partnern 
ska också kunna 
mata. Man ser inte 
till barnets bästa. 

Jämställdhet Föräldrars 
tolkning av 
jämställdhets-
begreppet 

Tänkbara 
orsaker 
INDIVIDNIVÅ 

Vi går mer och mer 
åt kanske 
överdrivet jämnlikt 
som jag känner. 
Istället för att prata 
om fördelarna att 
det ibland är 
faktiskt bra att vi är 
två biologiska olika 
varelser. Det är 
kvinnan som föder 
barn och som 
ammar. Sedan kan 
partnern göra 
väldigt mycket 
ändå. Intervju 7. 

Jämnlikheten går 
mot överdrift. Prata 
om fördelar med 
olikheter. Kvinnan 
föder barn och 
ammar men 
partnern kan göra 
mycket ändå 

Jämställdhet Föräldrars 
tolkning av 
jämställdhets-
begreppet  

Möjliga 
åtgärder 
INDIVIDNIVÅ 

 

4.5 Etiska överväganden 

Examensarbetet har tagit hänsyn till Vetenskapsrådets (2002) fyra grundläggande krav på 

forskning vilka är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Enligt Mälardalens högskola behövde inte ansökan om etikprövning sökas 

för att genomföra examensarbete på avancerad nivå (Mälardalens Högskola, 2016). 

 

Barnmorskorna hade informerats skriftligt och muntligt om syftet och deras uppgift i 

examensarbetet, de fick information om att deltagandet är frivilligt och att de hade rätt att 

avbryta sin medverkan när som helst. Informationen som delgavs före intervjuerna beskrev 
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även hur materialet skulle hanteras. Barnmorskorna och cheferna gav skriftligt samtycke till 

detta. Samtycke skrevs på och överlämnades av barnmorskorna vid de individuella 

intervjuerna. De barnmorskor som intervjuades över telefon lämnade sina samtycken genom 

att de bifogade en bild av påskrivet samtycke i ett mejl. 

 

Ljudinspelningar från intervjuer och de transkriberade intervjuerna behandlades med största 

möjliga konfidentialitet. De har förvarats på dator med personligt lösenord så att materialet 

ej har funnits tillgängligt för obehöriga. Då examensarbetet har examinerats och godkänts 

ska inspelningarna raderas. Utformningen av examensarbetet är genomfört så att specifika 

barnmorskor inte skulle kunna identifieras genom att deras namn inte framkommer. 

5 RESULTAT 

Åtta barnmorskor deltog i individuella intervjuer. Barnmorskorna som intervjuades var 

mellan 27 till 66 år gamla, hade varit barnmorskor mellan 2,5 år och 33 år och arbetat med 

amningsfrågor i 2,5 till 48 år. De fyra barnmorskorna som hade forskat inom amning hade 

gjort det i 3 till 18 år. 

I analysen framkom att barnmorskornas reflektioner om tänkbara orsaker och möjliga 

åtgärder till den nedåtgående amningstrenden låg på olika nivåer, vilka bildade fyra 

kategorier: samhällsnivå, vårdnivå, barnmorskenivå och individnivå. Dessa kategorier 

bestod sammanlagt av 13 subkategorier, varav åtta var tänkbara orsaker och fem var möjliga 

åtgärder, se Tabell 2. På samhällsnivå handlade de tänkbara orsakerna främst om politiskt 

ansvar för amningsfrågor och att kvinnans val påverkas av samhället. De möjliga åtgärderna 

sammanfattas som att det behövs mer stöd från samhället. Under vårdnivå sågs de tänkbara 

orsakerna till amningsnedgången som brist på kontinuitet i vårdkedjan och att det fanns 

otillräckligt stöd och information om amning under vårdtiden. De möjliga åtgärderna 

sammanfattas som en gemensam amningsstrategi från MHV och BHV och att amningsstöd 

ska prioriteras på klinikerna. På barnmorskenivå fanns stora variationer i barnmorskans 

arbetsmetod vilket framförallt kunde åtgärdas med mer utbildning till barnmorskan. På 

individnivå fanns förväntningar, oro inför amningen samt föräldrarnas syn på jämställdhet 

som en orsak till amningsnedgången. Den möjliga åtgärden var ett utökat stöd av 

barnmorskan som amningsrådgivare. 
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Tabell 2. Kategorier och subkategorier. 

Subkategorier 

Tänkbara ORSAKER 

Kategorier Subkategorier 

Möjliga ÅTGÄRDER 

Bristande politiskt ansvar 

 

Kvinnans val påverkas av 

samhället 

 

SAMHÄLLSNIVÅ 

Mer stöd från samhället 

Brist på kontinuitet i 

vårdkedjan 

 

Otillräckligt stöd under 

vårdtiden 
 

 

VÅRDNIVÅ 

Gemensam amningsstrategi 

MHV-BHV 

 

Prioritera amningsstöd på 

klinikerna 

Stora variationer i 

amningsrådgivning 

BARNMORSKENIVÅ Mer utbildning till barnmorskor 

Förväntningar 

 

Oro inför amning 

 

Föräldrarnas syn på 

jämställdhet 

 

INDIVIDNIVÅ 

 

Utökat stöd av barnmorskan som 

amningsrådgivare 

 

5.1 SAMHÄLLSNIVÅ 

De intervjuade barnmorskorna angav tänkbara orsaker till att färre kvinnor helammar på 

samhällsnivå som bristande politiskt ansvar för amningsfrågor, motsägelsefulla riktlinjer och 

att det inte längre arbetas lika mycket med de tio stegen till lyckad amning, samt att kvinnans 

val påverkas av samhället och sociala medier. Möjlig åtgärd beskrevs som mer information 

och stöd från samhället genom mer information och reklam. 
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5.1.1 Bristande politiskt ansvar  

Några av barnmorskorna menade att det i Sverige fanns motsägelsefulla riktlinjer till att 

kunna helamma i sex månader. Till exempel hur riktlinjer om att inte samsova när bebisen är 

under tre månader går ihop med att ha bebisen mycket hud mot hud och att amma fritt, samt 

att det är okej att ge små smakprov från fyra månader. Information på förpackningar med 

bröstmjölksersättning kan ge en missvisande uppfattning om amning. “Och där tror jag att 

det är lite grand att när man tittar på bröst..., de här förpackningarna med mjölkersättning 

och läser om dem så kan man få uppfattningen att det här är lite bättre” (Intervju 8). 

 

En avgörande tänkbar orsak, som flertalet barnmorskor berättade om, som påverkar 

förutsättningarna för kvinnor att helamma i sex månader ansågs vara hur amningsfrågan 

prioriteras politiskt. Vilka förutsättningar politiker skapar att amning ska prioriteras och 

vilka förutsättningar som finns att samordna och arbeta med amningsfrågorna nationellt. 

“i Sverige så finns det en amningskommitté, men de verkar inte riktigt ha mandat för att 

driva frågorna på rätt nivå. Så det finns, en brist någonstans i ledningen för de här frågorna” 

(Intervju 6). Det framkom att idag finns inte lika målmedvetna amningsstrategier som 

tidigare för att det finns en rädsla att amningskampanjer ska slå mot de som inte ammar. Det 

finns inte amningsmottagningar på alla sjukhus, vissa har lagts ner och det ges inte 

tillräckligt med medel för att arbeta med amningsfrågor.  

Bara titta på det här hur amningsmottagningar läggs ner eller inte får medel eller 

så, trots att amning handlar om bra hälsa för hela befolkningen. Så, och det är 

kvinnor som ammar så det finns väldigt lite pengar i, i amning och man är inte 

beredd att satsa speciellt mycket på amning (Intervju 4).  

I intervjuerna framkom att de “Tio stegen som främjar amning” av UNICEF och WHO var 

etablerade i slutet av 90-talet då hela Sverige arbetade mot ett hundraprocentigt mål, men 

idag har det nationella övergripande arbetet gått miste. De tio stegen är fortfarande aktuella 

men sjukhusen arbetar inte med dem på samma sätt enligt några av barnmorskorna.  

 

Statistiken om amning samlas in via BHV där sjuksköterskor journalför amning som senare 

mynnar ut i statistik.  

Det kan inte ha minskat statistiken så mycket men Ehh, förr så vet jag, om man 

tänker på min generation, Ehm i min ålder att många av mina kompisar, när de 

fick barn sa att: vi ljög för BVC och barnmorskorna ja eller BVC-sköterskorna. Vi sa 

att vi ammade fast vi inte gjorde det. (...) Men idag så tror jag att fler också vågar 

säga att: jag, jag ammar inte längre (Intervju 7). 

Enstaka barnmorskor menar inte att statistiken från Socialstyrelsen stämmer. 
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5.1.2 Kvinnans val påverkas av samhället 

Det framkom i intervjuerna att kvinnan själv inte alltid gör valet att inte helamma i sex 

månader, utan hennes val formas av samhället. Enligt några barnmorskor i intervjun lever 

många kvinnor isolerat utan nära kontakt med sin släkt och ser därför inte andra amma i 

samma utsträckning som tidigare. Några av barnmorskorna reflekterade över att kvinnor har 

en press på sig att snabbt komma tillbaka till yrkesarbete och karriär. Några barnmorskor 

uttryckte att faktorer i samhället som påverkar amningen är om kvinnorna själva är ammade, 

vilken familj de kommer ifrån och den sociala miljö där kvinnan lever. Vissa grupper ammar i 

lägre utsträckning och har en mer ”flaskmatad kultur”. “Att det är vissa grupper Ehh som i 

mindre utsträckning ammar. Och det går ju vidare till nästa generation då” (Intervju 3). 

 

Vidare menade några av barnmorskorna att det inte är ofta det skrivs om amning i samhället, 

enbart i föräldratidningar och i sociala medier. Kvinnor påverkas av sociala medier bland 

annat genom att det visas en bild av den perfekta kvinnan som hinner fixa naglarna, städa 

hemmet och ta hand om bebisen vilket ger kvinnan höga krav på sig själv. Enligt några av 

barnmorskorna påverkas kvinnor av kända människor som berättar att de inte ammar. Det 

påverkar också på så sätt att föräldrar har svårt att sortera råd och vägledning från internet, 

mycket är inte evidensbaserat. Sociala medier har inneburit att det idag pratas mycket mer 

öppet om amning och det finns en del negativa kommentarer om offentlig amning. “det 

kanske är mer prat om amning idag och det skrivs ju ibland mycket negativt också att det är 

jobbigt att amma och så vidare. Även om vi ser mycket positivt också” (Intervju 8). 

 

Det framkom av några barnmorskor att många kvinnor ansågs vara osäkra på om det är 

accepterat att amma offentligt. Amningsklimatet i samhället är inte uppmuntrande för 

offentlig amning och det är svårt för kvinnor att amma ”på stan”. De tar med sig nappflaska 

istället för att de är rädda att bli påhoppade. Klimatet är hårdare och idag finns en större 

stress gentemot varandra i sådana här frågor.  

Jag tror att kvinnor idag tycker att det är ett hårdare klimat, det är mer fokus på att 

man ska lyckas, idag sätter man ett ganska likhetstecken med att amma ett nyfött 

barn och att det är lika med att vara en god mamma. Jag tror inte att man hade 

sådana tankar så uttalat, så starkt tidigare. Och det i sig sätter också krokben för 

kvinnorna därför att det blir en prestation istället för att de har, bara kan slappna 

av och ta det för vad det är (Intervju 4). 

Några av barnmorskorna menade att det borde vara en mer positiv attityd i samhället till 

amning och ju fler som ammar ute, desto mer positivt blir det. Det framfördes att det behövs 

ett öppnare klimat där det även är självklart att ha bilder på ammande kvinnor i sociala 
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medier utan att de tas bort. Dekaler på restauranger och kaféer som visar att det är tillåtet att 

amma där kan ge intrycket att det på andra ställen inte är tillåtet att amma. 

5.1.3 Mer stöd från samhället 

Flertalet barnmorskor kom fram till att möjliga åtgärder till bristande politiskt ansvar och att 

kvinnans val påverkas av samhället var att det behövs mer information om amning i 

samhället. Mer reklam behöver synliggöra amningens fördelar och att bröstmjölken är 

tillräcklig för barnet till sex månaders ålder, enligt den rekommendation som finns i hela 

världen. De ansåg att det behövs ett bättre stöd från samhället för att kunna följa 

rekommendationen. Det konstaterades att det är svårt att nå ut med information om amning 

och en barnmorska sa “Jag tror att vi ska ha mera debatt om det, jag tror att vi ska, jag tror 

att den här amningsfrågan den borde man lyfta från regering och överallt. Alltså den borde få 

lite dignitet” (Intervju 4). Några av barnmorskorna upplevde även att det i samhället finns en 

okunskap om att amningen påverkar folkhälsan “Men om alla förstod att amning har med 

hälsa att göra och att det är någonting vi verkligen behöver satsa på i större utsträckning, då 

kanske också attityder och normer och förändringar hade ändrat sig” (Intervju 4). Några 

barnmorskor belyste att det behövs ett samarbete mellan olika aktörer till exempel 

Amningshjälpen och flaskmatades förbund för att främja amning. Några barnmorskor ansåg 

att de “Tio stegen som främjar amning” bör uppdateras och följas upp. 

 

Det behövs mer amningsutbildning i utbildningar för att öka kunskap om amning.  

Ja, jag tror faktiskt att man kan göra mycket (...) även i utbildningen i olika typer 

av utbildning. Ehh, inte bara inom vårdyrken utan kanske mera inom ehh, 

grundskola och gymnasiet. Man kan prata mer om amning och vad som är 

naturligt och så vidare och fördelar med amning så att amningskulturen växer 

underifrån (Intervju 6).  

Flertalet barnmorskor uttryckte att mer kunskap till vårdpersonal och interna 

amningsutbildningar behövs. Några ansåg att det borde finnas en tydlig markering på 

produkter med bröstmjölksersättning om att bröstmjölken är tillräcklig i sex månader och att 

sådana produkter inte borde få marknadsföras före sex månaders ålder. 

5.2 VÅRDNIVÅ 

Barnmorskorna berättar om orsaker till att färre kvinnor helammar såsom brist på 

kontinuitet i vårdkedjan och otillräckligt stöd under vårdtiden. Tänkbara åtgärder som 
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föreslogs var en gemensam amningsstrategi MHV-BHV och att prioritera amningsstöd på 

klinikerna. 

5.2.1 Brist på kontinuitet i vårdkedjan  

Nästan alla barnmorskor beskrev att det fanns brist på kontinuitet för föräldrarna i 

vårdkedjan som gör att färre kvinnor helammar i sex månader nu jämfört med förr. 

Mödravårdens amningsförberedande utbildning, som enligt barnmorskorna inte stämmer 

med det bemötande och den information föräldrarna sedan får nämndes som en orsak. En 

annan brist på kontinuitet i vårdkedjan gällande amning som framkom var att sjuksköterskor 

och läkare på BHV inte arbetar med att främja helamning i sex månader, utan istället föreslår 

flaskmatning då amningen krånglar eller om barnet vaknar på nätterna.  

Att alla är med på samma plan, så att man inte har, att man inte kämpar för det här 

[amning] mödravård, förlossning, BB, återbesök och sedan kommer man till en 

läkare på BVC som inte tycker att det är viktigt över huvud taget. Det är ju helgalet 

(Intervju 5). 

Ett glapp uppstår mellan BB/återbesöksmottagning och BHV. Flertalet barnmorskor ansåg 

att det uppstått en förvirring hos föräldrarna över var de ska vända sig för stöd som inte 

fanns tidigare. “Många vet inte var de ska vända sig vid problem. Kan man, vem ska man 

ringa till? Amnings, ja, amningsmottagning? BB? Åker man till akuten? Att om det kanske är 

oklart för vissa. Vart man ska vända sig” (Intervju 7). Barnmorskorna uppgav att många 

kvinnor började med bröstmjölksersättning under denna period. 

5.2.2 Gemensam amningsstrategi MHV-BHV 

Flertalet barnmorskor angav en gemensam amningsstrategi som en möjlig åtgärd till bristen 

på kontinuitet i vårdkedjan. De ansåg att alla yrkesgrupper och kliniker borde ge samma 

information och stöd gällande amning rakt igenom hela vårdkedjan. 

Viktigt, så man får samma information (…) samma information till alla, och att alla 

har samma mål, det tror jag är jätteviktigt. Man har ju någon sorts (...) 

amningsgrupp i vårdkedjan: förlossning, BB, BVC, mödravården. Men det behövs 

ännu mera tycker jag (Intervju 5). 

En annan åtgärd som föreslogs var att barnmorskan gör hembesök tills BHV tar över 

ansvaret för barnets hälsovård: “Och uppföljning, kanske att man skulle ha BB hemvård, att 

man följer upp på BB hemma, hembesök eller telefonrådgivning eller telefonuppföljning tills 

BVC tar över så det blir en bättre kontinuitet i vårdkedjan” (Intervju 6). En annan 

barnmorska föreslog att kvinnor skulle skatta amningsupplevelsen innan hemgång. 
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Skattningar under en viss siffra skulle göra att kvinnan erbjöds att prata med en barnmorska 

som arbetar med amning.  

5.2.3 Otillräckligt stöd under vårdtiden 

Platsbrist på BB uppgavs av flertalet barnmorskor som en annan tänkbar orsak till 

nedåtgående amningstrend vid sex månaders helamning. Förr låg kvinnor på BB tills 

amningen var etablerad, idag ansåg de att detta glöms det bort och amningen får inte en 

chans att komma igång innan kvinnorna åker hem. 

Man åker härifrån utan tillräcklig kunskap om det mesta, och framför allt om 

amning. Det märker jag ofta på mottagningen, hur de liksom har tagit egna beslut 

hemma (…) utan de här egentligen elementära sakerna som de borde ha fått 

information om innan de gick hem” (Intervju 2). 

En barnmorska uppgav att hög arbetsbelastning kan göra att barnmorskor inte ser 

föräldrarnas behov av information “Men eftersom det är så stressigt som det är ibland, så vet 

jag ju själv att man nästan önskar att det ibland att de inte ska fråga någonting för att man 

har så bråttom” (Intervju 2). Barnmorskorna uppgav stress som en tänkbar orsak till att 

bröstmjölksersättning gavs utan medicinsk orsak och att detta påverkar andelen kvinnor som 

helammar i sex månader. Tidigare år fanns mer personal, tid och pengar.  

5.2.4 Prioritera amningsstöd på klinikerna 

En möjlig åtgärd till otillräckligt stöd under vårdtiden, var enligt barnmorskorna i 

intervjuerna att ett bättre stöd behövs innan föräldrarna lämnar BB. En barnmorska uppgav 

att det vore värdefullt om föräldrarna samlades i lugn och ro för att prata om amning så alla 

fick chansen till lite mer information. “Det vore värdefullt med, som vi hade förut kanske 

samlade föräldrarna en tid på dygnet där man kunde sitta och prata (...) lite mer om amning 

också. Ehh.. så att man verkligen visste att alla hade fått chansen till lite mer information” 

(Intervju 2). 

 

Några barnmorskor påtalade att en möjlig åtgärd kan vara att det behöver anställas fler 

barnmorskor för att amningen ska få ta tid och kvinnor få det stöd de behöver. 

Alltså man ska inte hjälpa med hands on och sådant där. Utan man måste faktiskt 

följa barnets signaler och man måste hjälpa mammorna med barnet (…) och så, så 

tar det lite tid, och då hinner inte barnmorskorna. Och då tycker jag att då har 

man, då behöver man ju tänka om här lite grann att prioritera upp det här lite 

(Intervju 4). 
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De beskrev att chefer måste prioritera amningsstöd högre på klinikerna. 

5.3 BARNMORSKENIVÅ 

I denna kategori berättade barnmorskorna om en orsak till nedåtgående amningstrend som 

stora variationer i amningsrådgivning och förslag på åtgärd var mer utbildning till 

barnmorskor. 

5.3.1 Stora variationer i amningsrådgivning 

Några barnmorskor berättade att många nyutexaminerade barnmorskor är osäkra och drar 

sig för amningsrådgivning eftersom de tycker det är svårt. En barnmorska beskrev hur det 

kan vara svårt för en ny barnmorska att prioritera amningen.  

Men sedan så tror jag nog att, att så som det ser ut på våra kliniker så är ju inte ens 

amning där alltid prioriterat, vilket gör att det är svårt för nästa generations 

barnmorskor att verkligen se och förstå att man ska prioritera amningen (Intervju 

4).  

Enligt de intervjuade barnmorskorna hinner inte alla nyanställda få amningsutbildning och 

då beror det på vilka de går inskolning med, vad de har för kunskap och attityd till amning. 

Flertalet barnmorskor sa att barnmorskor ger olika råd och inte är tillräckligt samstämmiga. 

De ansåg att barnmorskans attityd till amning är viktig och inställningen till amning har 

ändrats över tid. Om barnmorskan själv inte har ammat, så är det större sannolikhet att hon 

ger barnen bröstmjölksersättning. Barnmorskan ska inte överföra egna erfarenheter av att 

inte kunna amma.  

 

Det framkom av några barnmorskor att sjukvårdspersonal tidigare pratade mer om 

amningens hälsofördelar, men idag tänker barnmorskan mer på att hon inte vill skuldbelägga 

kvinnor som inte ammar. Enligt barnmorskorna fanns det okunskap hos personal i vården 

gällande bröstmjölksersättning, att om det ges på sjukhuset så minskar antalet som 

helammar för att föräldrarna då ser att personalen tycker bröstmjölksersättning är bra. Ett 

exempel på okunskap var:  

Tycka synd om de föräldrarna för att de inte fått sovit. För jag menar, man kan ju 

stjälpa en amning genom att man tycker synd om dem och hämtar ersättning (...) 

istället för att peppa dem och säga att: det är nu, det kommer gå över (Intervju 2).  

En annan barnmorska sa:  
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Jag tror att det är en stress i samhället och överallt att: det är så jobbigt för de här, 

för att underlätta, att man liksom vill underlätta. (...) Och det tror jag en del 

barnmorskor känner också att: nej vem har tid att amma? För det får man hehe 

göra så ofta och så (Intervju 1).  

Några av barnmorskorna uttryckte att idag är sjukhusens vårdprogram generösare gällande 

riskbarn som idag oftare får bröstmjölksersättning än tidigare. Barnmorskan glömmer ibland 

att informera om varför barnet är ett “riskbarn” och får bröstmjölksersättning, att det bara är 

tillfälligt, hur det ska trappas ut och hur kvinnan ska kunna amma under tiden 

bröstmjölksersättning ges.  

5.3.2 Mer utbildning till barnmorskor 

Flertalet barnmorskor ansåg att det behövs mer utbildning om amning i 

barnmorskeutbildningen för att barnmorskan bättre ska förstå amning i grunden och på så 

sätt kunna dela med sig av sin kunskap till föräldrarna. På utbildningen idag ges inte 

studenterna tillräckligt med möjligheter att få kunskap om amning. Det framfördes att 

barnmorskor behövde bli mer professionella på hur en dialog förs med kvinnor och hur hon 

lyssnas in, och inte komma med egna råd och värderingar. Mer och regelbunden utbildning 

behövs för att tränas, påminnas och uppdateras om nyheter. Barnmorskan kan bli mycket 

bättre på att bli en professionell amningsrådgivare som arbetar evidensbaserat. Barnmorskor 

bör ha kompetensen och veta vilken information de ska ge till kvinnorna. Alla kvinnor bör få 

korrekt information om amning för att själva kunna ta ställning till hur de vill göra. På 

arbetsplatsen borde alla följa samma rutiner och på BB bör det vara ett krav att alla är 

intresserade av att lära sig amning. Föräldrarna ska kunna vara säkra på att det är 

barnmorskan som har kompetensen. 

På ett sådant här ställe som BB till exempel att det är ett KRAV att man ska kunna, 

eller att man ska vara intresserad och försöka lära sig. Man kan inte kunna allt på 

en gång, men man måste jobba på det liksom (…) Och vi får ta hjälp av varandra. 

För det är ingen som kan svara på alla frågor och som kan hjälpa alla kvinnor och 

det finns ingen som kan få ett barn att suga när barnet inte vill. Men liksom vi får, 

vi får hjälpas åt och jag tycker ju att man ska kunna känna att barnmorskan har 

kompetensen (Intervju 2).  

Det uppgavs av flertalet barnmorskor att det var viktigt att inte ge bröstmjölksersättning i 

onödan utan istället försöka ge kvinnans mjölk som förstahandsalternativ om bebisen 

behöver mer mat.  

Det här när man säger till mamman att nu behöver barnet ha lite extra mat, då 

kanske man inte förklarar riktigt varför, utan många föräldrar tror då, eller 
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föräldrar kan tänka att det: jaha men det kanske det är för att min mjölk inte är så 

bra eller för att min mjölk inte är tillräcklig (Intervju 8).  

Om barnet får bröstmjölksersättning ansågs det viktigt att barnmorskan förklarar varför det 

behövs. Vill kvinnan/föräldrarna ge barnet bröstmjölksersättning är det viktigt att 

barnmorskan vågar prata om det och att hon pratar om det på ett informativt sätt så att 

föräldrarna lyssnar och kan göra ett informerat val. 

5.4 INDIVIDNIVÅ  

Barnmorskorna såg att orsaker under individnivå var förväntningar, oro inför amning och 

föräldrarnas syn på jämställdhet. En tänkbar åtgärd utgjordes av utökat stöd av barnmorskan 

som amningsrådgivare.  

5.4.1 Förväntningar 

Alla barnmorskor i intervjuerna berättade att de hade en känsla av att kvinnor idag är 

oförberedda på hur mycket tid det tar att amma, och har förväntningar på hur livet med ett 

nyfött barn kommer att bli som är svåra att leva upp till vilket kan vara en orsak till 

amningsnedgången. Barnmorskorna såg en kunskapsbrist som inte fanns tidigare, där 

barnets normala beteende att vilja ligga vid bröstet ofta “löstes” genom att 

bröstmjölksersättning gavs. En barnmorska beskriver kvinnornas reaktion som: “Varför sa 

ingen att det var såhär jobbigt?” (Intervju 2). Det uppgavs även en skillnad där kvinnor idag 

inte var beredda att kämpa lika mycket som tidigare generationers kvinnor. Kvinnor idag 

upplevdes även ha högre förväntningar än tidigare på hur mycket som skulle hinnas med av 

andra sysslor och aktiviteter trots att de hade ett nyfött barn. “Man vill bevisa för 

omgivningen att man klarar av att göra, vara samma person som innan och inte förändras” 

(Intervju 5). Synen på ersättning har förändrats: “Förut var det nog mera det här att 

amningen var, vad ska man säga, att liksom den var mera självklar. Idag ifrågasätts mycket 

om, om bröstmjölken är bra och om inte då formula, moders, eller mjölkersättning är bättre” 

(Intervju 8). Flertalet barnmorskor såg även en lättsammare inställning till att ge 

bröstmjölksersättning än vad som funnits tidigare, och att bröstmjölksersättning till och med 

var något som rekommenderades i det sociala umgänget som ett självklart och bra alternativ 

till bröstmjölk. 

5.4.2 Oro inför amning 

Dagens kvinnor ansågs vara osäkrare och mer oroliga inför amning än tidigare enligt flertalet 

barnmorskor.  
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Det tror jag har förändrats lite grann. Att man är… kanske räddare idag för att 

misslyckas. Eller att man tycker att det är ett stort misslyckande att det inte blir 

som man har tänkt sig. Det kan till och med göra att kvinnor ibland säger att de 

inte ska amma eller att de ska amma deltid från början för att man vill inte utmana 

sig själv i denna saken (Intervju 4). 

De uppgav att det är mer prestige i amning, mer fokus på att lyckas och mer oro över andras 

åsikter idag, jämfört med tidigare. 

5.4.3 Föräldrars syn på jämställdhet 

Flertalet barnmorskor berättade om att föräldrars syn på jämställdhet har förändrats över 

tid.  

Att det ska vara lika för mannen och för kvinnan i relationen. Att det inte får vara 

att kvinnan får överhand när det gäller amningen och det… är ju ett synsätt som 

kanske inte var så dominerande då jag arbetade med amningsfrågor (Intervju 6). 

Idag vill både kvinnan och partnern att även partnern ska kunna mata spädbarnet och att 

barnets behov kommer i skymundan. 

5.4.4 Utökat stöd av barnmorskan som amningsrådgivare 

Några av barnmorskorna ansåg att en möjlig åtgärd till föräldrars syn på jämställdhet var att 

barnmorskan lyfte frågan med föräldrarna.  

Prata om det. Vad är jämställdhet för oss? Man kanske inte behöver byta blöja 

exakt varannan gång. Man kanske inte behöver dela helt på matningen. Se: vad är 

bäst för barnet och sedan utifrån det kanske istället att någon gör mer av något 

annat med barnet (Intervju 1).  

Barnmorskorna ansåg att dagens föräldrar behöver reflektera över vad jämställdhet betyder 

för dem på ett tidigt stadium i graviditeten för att sedan ta beslut kring om jämställdhet 

behöver vara ett hinder för att kvinnan helammar i sex månader och vad partnern kan göra 

istället. 

6 DISKUSSION  

Syftet var att beskriva barnmorskors erfarenheter och reflektioner om varför färre kvinnor 

helammar i sex månader och förslag på åtgärder som kan vända trenden. I resultatet framkom 



 28 

fyra kategorier och åtta subkategorier under tänkbara orsaker samt fem subkategorier under 

möjliga åtgärder. Under diskussion presenteras resultatdiskussion, metoddiskussion och 

etikdiskussion. 

6.1 Resultatdiskussion  

6.1.1 Samhällsnivå 

Under orsaken bristande politiskt ansvar framkom att några av de intervjuade 

barnmorskorna ansåg att sjukhusen inte arbetade med Socialstyrelsens (2014) ”Tio steg som 

främjar amning” på samma sätt som tidigare, att dessa steg tidigare var mer etablerade. De 

ansåg att stegen bör följas upp och uppdateras. Detta togs även upp av Holmberg, m.fl. 

(2014) som funderade över om det amningsfrämjande arbetet hade försämrats. De ansåg att 

arbetet med de ”Tio stegen som främjar amning” behövdes utvärderas och följas upp.  

Vid åtgärden mer information och stöd från samhället framkom att flertalet av 

barnmorskorna ansåg att det behövdes mer information i samhället om amningens fördelar. 

De ansåg även att för att fler kvinnor ska amma sina barn i sex månader så behöver 

samhällets riktlinjer ses över och bli mer samstämmiga. Vetskap om amningen hälsofördelar 

och psykologiska fördelar var viktiga faktorer för att kvinnan skulle vilja helamma sitt barn i 

sex månader (Hauck m.fl., 2016; Stuebe & Bonuck, 2011).   

Under orsaken kvinnans val påverkas av samhället och sociala medier nämnde några av 

barnmorskorna att det behövdes en mer positiv amningsattityd i samhället och att amning 

behövdes synliggöras mer för att få ett öppnare amningsklimat. De ansåg att kvinnans 

möjlighet att helamma i sex månader påverkas av samhället. Detta bekräftas av Hauck m.fl. 

(2016) som också menade att kvinnans inställning till amning påverkas av samhället och om 

det i samhället ses som en norm att amma, så var det större sannolikhet att hon skulle vilja 

amma sitt barn. Att vara bekväm med att amma offentligt gjorde att kvinnan helammade 

längre (Stuebe & Bonuck, 2011). 

Några barnmorskor påpekade sociala mediers påverkan på kvinnans vilja att amma. De 

berättade att det inte skrivs mycket om amning i samhället utan företrädesvis bara i sociala 

medier och föräldratidningar. De ansåg att föräldrarna påverkades mycket av sociala medier 

och att de kunde ha svårt att sortera om informationen var evidensbaserad. Populariteten av 

sociala medier har ökat enligt Asiodu m.fl. (2015) och Hauck m.fl. (2016) och det sociala 

stödet från sociala medier upplevdes positivt av kvinnor. De menade att sociala medier skulle 
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kunna användas mycket mer av hälsovården för att skapa hälsointerventioner gällande 

amning (Asiodu m.fl., 2015; Hauck m.fl., 2016). 

Om inte en höjning av amningsfrekvensen prioriteras politiskt menar författarna att det 

saknas förutsättningar för kvinnor att kunna helamma i sex månader. När riktlinjerna i 

samhället tyder på att det går att göra på annat vis, när kvinnor inte får tillräckligt med 

information om amningens fördelar och när det skapas en osäkerhet om var det är accepterat 

att amma kan det inte vara lätt för kvinnan att påverka amningsutfallet. Det största ansvaret 

för att få en höjning av amningsfrekvensen kan tänkas ligga på samhället, men barnmorskor 

behöver arbeta vidare för att synliggöra amningsfrågan och försöka påverka politikerna när 

amning inte är lika prioriterat politiskt som under införandet av Baby Friendly Hospital. Då 

sociala mediers popularitet har ökat skulle det kunna nyttjas av sjukvården och politiker för 

att nå ut i samhället med mer vetenskaplig information om amning och rådgivning till 

exempel på ett liknande sätt som de appar som finns idag där det går att träffa läkare och 

psykologer via videosamtal. Detta skulle kunna vara ett sätt att nå grupper som är svåra att 

nå på amningsmottagning och även ett bra komplement till fortsatt stöd. 

6.1.2 Vårdnivå 

I subkategorin om orsaken brist på kontinuitet i vårdkedjan ansåg flertalet barnmorskor i 

intervjuerna att kvinnor skulle bli bättre förberedda på MHV, för att få en grundkunskap i 

amning. De upplevde att det var tydligare föräldraförberedande insatser på mödravården 

tidigare vilket bekräftades av Hauck m.fl. (2016) som i sin studie såg att viktiga faktorer för 

att kvinnor skulle helamma sitt barn i sex månader var att kvinnan hade som avsikt att amma 

under graviditeten samt vetskap om amningens hälsofördelar (Hauck m.fl, 2016). Studien av 

Ekström och Nissen (2006) visade också att kvinnor som fått amningsrådgivning baserat på 

en amningsstrategi i högre grad upplevde amning som något positivt (Ekström & Nissen, 

2006). Bristen på stöd i perioden från att föräldrarna lämnat BB och väntar på att BHV ska ta 

över ansvaret för barnets hälsovård gjorde att många föräldrar slutade amma första veckan 

när de kommit hem enligt de intervjuade barnmorskorna.  

Förslag till åtgärd var framför allt ett önskemål om en gemensam amningsstrategi från 

MHV-BHV för att skapa en effektivare samordning i vårdkedjan, då flertalet av 

barnmorskorna ansåg att detta saknades. Några barnmorskor menade att betoning bör 

läggas på att föräldrarna får diskutera och reflektera över amning på föräldragrupperna 

istället för att enbart informeras. Som åtgärd till den bristande kontinuiteten i vårdkedjan 

föreslog flertalet av barnmorskorna i intervjuerna att den amningsförberedande utbildningen 

på MHV borde utvecklas. Detta framkom även i två studier som visade att svenska kvinnor 

tyckte att mödravårdens amningsförberedande information och information om tiden efter 



 30 

födelsen var bristfällig (Andersson m.fl., 2013; Hildingsson m.fl., 2012). Förslag till åtgärder 

var att barnmorskans utrymme som amningsrådgivare skulle utökas genom 

telefonrådgivning, telefonuppföljning och hembesök av barnmorska tills BHV tar över för att 

öka kontinuiteten i vårdkedjan. Dessutom föreslogs att ett extra besök till 

mödravårdsbarnmorskan bokas där amningen diskuteras innan återbesöket för efterkontroll.  

Otillräckligt stöd och information under vårdtiden uppgavs av flertalet barnmorskor som en 

tänkbar orsak till amningsnedgången vid sex månader. Enligt Meedya m.fl. (2010) hade all 

form av stöd under amning givit en positiv effekt på amningslängden, och förutom 

barnmorskans roll i detta, var stöd från partner och längden på partnerns närvaro efter 

förlossningen en betydande faktor för hur länge kvinnan helammade (Meedya m.fl., 2010). 

Flertalet barnmorskor i intervjuerna berättade om att kvinnor förr var kvar på BB tills 

amningen var etablerad men att det idag var många familjer som åkte hem inom första 

dygnet på grund av platsbrist för partnern. En orsak till amningsnedgången kunde enligt 

barnmorskorna vara att de åker hem utan att ha fått med sig kunskap om amning och 

spädbarnets normala beteende. Några barnmorskor reflekterade över att många föräldrar 

kom till återbesöksmottagningen efter att ha köpt bröstmjölksersättning hemma då de trott 

att kvinnan inte haft tillräckligt med mjölk andra dygnet då barnet velat ligga vid bröstet och 

suga ofta. Meedya m.fl. (2010) menade att amningsnedläggning vanligtvis orsakas av att 

kvinnan tror att hon har för lite mjölk och därför börjar komplettera med 

bröstmjölksersättning (Meedya m.fl. 2010). 

Flertalet barnmorskor påtalade hög arbetsbelastning som en av orsakerna till att allt färre 

kvinnor helammar i sex månader. De ansåg att stressen på BB gjorde att barnmorskor istället 

för att gå in till föräldrarna och informera, i bästa fall frågade om föräldrarna hade några 

frågor, samtidigt som de var medvetna om att många föräldrar inte visste vad de skulle fråga 

om. Barnmorskorna i intervjun ansåg att ansvaret att inhämta kunskap om amning lades 

över på nyblivna föräldrar. Redshaw och Henderson (2012) såg att första tidens amning var 

en skör period och kvinnan var i stort behov av stöd från barnmorska den första tiden efter 

förlossningen för att ha förutsättning att helamma i sex månader (Redshaw & Henderson, 

2012). Barnmorskorna ansåg även att framförallt bröstmjölksersättning som gavs utan 

medicinsk orsak ökat, men även en ökning av hands-on och amningsnapp. Detta trots att det 

är välkänt att kvinnor till barn som fått bröstmjölksersättning utan medicinsk orsak slutar 

amma tidigare (Demirci & Bogen, 2017; Meedya m.fl., 2010). Bröstmjölksersättning ska inte 

ges utan att det är medicinskt motiverat (Socialstyrelsen, 2014). Enligt flertalet av 

barnmorskorna i intervjuerna kunde detta leda till att föräldrar fick bilden av att barnen 

mådde bättre av bröstmjölksersättning än av bröstmjölk och att barnets beteende, som till 

exempel att de sov längre perioder efter bröstmjölksersättning, var det naturliga. 
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Flertalet barnmorskor är väldigt engagerade i amningsfrågan och vill hjälpa och stötta 

kvinnor att helamma i sex månader. Men resultatet tyder på att det verkar saknas 

förutsättningar i form av utbildning och rimlig arbetsbelastning för att dessa barnmorskor 

ska ge likvärdig information, hinna skapa relationer och vara lyhörd för kvinnans tankar då 

amning prioriteras bort på grund av att många andra arbetsuppgifter ska utföras. Det finns 

troligtvis brister i stöd och prioritering av amning i alla delar av vårdkedjan, och kvinnor som 

är i en skör period av livet efter att precis ha fått barn påverkas kanske av alla intryck från 

vården. En utveckling av stödet i hela vårdkedjan inklusive utveckling av vården som till 

exempel bättre uppföljning efter kort vårdtid på BB och kanske vårdens nyttjande av sociala 

medier, skulle på ett sätt även kunna minska arbetsbelastningen för barnmorskan. 

En åtgärd som barnmorskorna föreslog var att prioritera amningsstöd på kliniker och på så 

sätt ge föräldrar bättre stöd i starten av amningen genom att individualisera vården. Det 

ansågs vara värdefullt att samla föräldrarna i grupp för att informera och diskutera amning 

under vårdtiden på BB. Även Berg och Lundgren (2010) betonar att den första tidens amning 

sker under en period då kvinnan är skör och hur amningen fungerar är betydelsefull för 

kvinnans tilltro till att kunna amma. Genom att barnmorskan stödjer och stärker partnerns 

delaktighet i amning ökar chansen att amningen lyckas. Partnerns närvaro på BB ger kvinnan 

ett betydelsefullt stöd och lugn i amningen (Berg & Lundgren, 2010). Det framkom önskemål 

om att fler barnmorskor bör anställas, vilket de ansåg vara ett ansvar på chefsnivå, så att 

varje barnmorska ansvarade för färre patienter och därmed fick mer tid till varje patient. 

Bäckström m.fl. (2010) visade att en viktig faktor för att amningen ska lyckas var att kvinnan 

kände att barnmorskan tog sig tid för henne (Bäckström m.fl., 2010). Några barnmorskor i 

intervjuerna ansåg att det i första hand var chefer som behövde ställa krav på att 

amningsriktlinjer följdes av all personal oavsett personlig inställning till amning. För att 

klinikens krav på att amning skulle främjas, behövde frågan tas upp redan under 

anställningsintervjuer. Detta stöds av Berg och Lundgren (2010) som beskriver att 

barnmorskan ska ge kvinnor likvärdig information, arbeta professionellt, evidensbaserat och 

vara lyhörd för kvinnans tankar (Berg & Lundgren, 2010). 

En individanpassad vårdtid på BB vore bra, vilket förutsätter politiska satsningar som 

genererar fler vårdplatser och barnmorskor. Att informera föräldrar i grupp på BB om 

amning skulle kunna vara ett effektivt sätt att försäkra sig om att det är välinformerade 

föräldrar som lämnar BB. De har då klarat av förlossningen och kan fokusera på amningen. 

Med tanke på betydelsen av socialt stöd och att mycket av kunskapen om amning i de äldre 

generationerna har försvunnit, kan man tänka sig att en sådan gruppinformation även ger 

kvinnor chansen att knyta band med andra kvinnor i samma situation som eventuellt kan 

fungera som stöd i den fortsatta amningen.  
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6.1.3 Barnmorskenivå 

I resultatet under orsaken stora variationer i amningsrådgivning framkom det att 

barnmorskor ger olika amningsråd och inte är tillräckligt samstämmiga. Flertalet 

barnmorskor ansåg att det var viktigt att barnmorskan inte överförde egna värderingar vilket 

Svensson och Zwedberg (2016b) bekräftar att det var vanligt att barnmorskor gjorde på 

grund av bristande professionalism. Kvinnor upplevde att de fick starkare moderskänslor för 

sitt barn om de fick råd och stöd utifrån en amningsstrategi jämfört med om råden och stödet 

enbart baserades på barnmorskans egna erfarenheter (Ekström & Nissen, 2006). Palmér 

(2010) menar att barnmorskan ska ha fokus på mötet av kvinnan i det professionella och 

evidensbaserade arbetet. För att kvinnor ska få ett bra stöd och likvärdig information behövs 

samordning i barnmorskans arbete. Bäckström m.fl. (2010) menar att barnmorskor upplever 

att deras amningsstöd blir bättre om den anpassas till varje individ. 

Några av barnmorskorna ansåg att en viktig prioritering var att ge kvinnans egen mjölk om 

bebisen inte kommit igång med amningen. De belyste att det var viktigt att barnmorskan 

informerar om bröstmjölksersättning på ett sätt som gör att föräldrar lyssnar så att de ges 

möjlighet till ett informerat val. Berg och Lundgren (2010) menar att barnmorskan genom ett 

stödjande, respektfullt och ödmjukt förhållningssätt kan underlätta amningen. Barnmorskan 

behöver beakta hela människan, bland annat dennes världsbild, förutsättningar och 

erfarenheter. På detta vis kan barnmorskor föra samtal professionellt vid till exempel 

information om amning till föräldrar. Detta förhållningssätt kan även användas för att 

informera om bröstmjölksersättning på ett sätt för att få föräldrarna att ta in och lyssna på 

informationen. 

Flertalet barnmorskor ansåg att det som åtgärd behövs mer utbildning till barnmorskor om 

amning i barnmorskeutbildningen och därefter kontinuerlig fortbildning för att barnmorskan 

ska bli en skickligare amningsrådgivare som arbetar evidensbaserat. I barnmorskans 

kompetensbeskrivning står det att barnmorskan ska kunna tillämpa evidensbaserad vård i 

amningsrådgivningen (Svenska Barnmorskeförbundet, 2018). Zwedberg och Näslund (2011) 

beskrev att barnmorskor kunde ha olika förhållningssätt till huruvida mor och barn sågs som 

en helhet där amningen var viktig för anknytningen eller som enbart som mat till barnet.  

Några av barnmorskorna kom fram till att barnmorskor förr pratade mer om amningens 

hälsofördelar, men idag är somliga barnmorskor rädda att skuldbelägga de som inte ammar. 

Barnmorskorna menade även att det fanns en okunskap bland personal angående när 

bröstmjölksersättning är motiverat att ges på vårdinrättning. De menade även att inte alla 

barnmorskor ger information om hur amning fungerar för ett barn som på BB får 

bröstmjölksersättning. Enligt Palmér m.fl. (2010) behövde barnmorskor öka fokus på att 

amning inte bara tillför näring till barnet utan också innebär en närhet mellan mor och barn. 
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Både hel- och delamningsfrekvensen påverkades negativt om bröstmjölksersättning gavs 

utan medicinsk anledning (Demirci & Bogen, 2017; Meedya m.fl., 2010). I Holmberg m.fl. 

(2014) studie framkom att kontinuerlig utbildning för vårdpersonal behövdes för att de skulle 

förstå vikten av att inte ge bröstmjölksersättning utan medicinsk anledning. Detta 

poängterades även av barnmorskorna i detta arbete som en behövlig åtgärd. 

Även om barnmorskan inte kan påverka individer helt i deras vilja att amma, så kan hen 

troligtvis ändå göra stor påverkan. Det skulle kunna ingå mer undervisning om amning i 

barnmorskeutbildningen så att barnmorskan redan från början ska få ännu mer kunskap om 

amning. Är det för lite undervisning om amning i barnmorskeutbildningen har den nyblivna 

barnmorskan inte en bra grund att stå på och har då troligtvis lättare att präglas av specifika 

rutiner på arbetsplatsen eller påverkas av en handledare under utbildningen som kanske inte 

prioriterar att lära studenten om amning. Om amningskunskap nedprioriteras på 

barnmorskeutbildningar, så ger det kanske också en påverkan på samhällsnivå att även där 

nedprioritera amning för att barnmorskorna gör på det viset. Samma sak på arbetsplatser, 

där kanske även chefer är barnmorskor i grunden och själva inte fått tillräcklig 

amningsutbildning från början för att vilja prioritera det tillräckligt på kliniken. Om amning 

inte prioriteras i samhället, inom vården och av barnmorskan, blir det svårare för kvinnor att 

förstå vikten av amning.  

6.1.4 Individnivå 

Barnmorskorna berättade att en orsak var att kvinnor idag har förväntningar på amning som 

inte stämmer med verkligheten. Barnmorskorna ansåg att många kvinnor idag inte hade fått 

tillräcklig information och inte hade samma kunskap som kvinnor hade tidigare om barnets 

normala beteende. Barnmorskorna berättade att kvinnor tidigare hade en mer negativ 

inställning till bröstmjölksersättning jämfört med den inställning de såg idag. Studier visar 

att svenska kvinnor ansåg att mödravårdens amningsförberedande information och 

information om tiden efter födelsen, var bristfällig (Andersson m.fl., 2013; Hildingsson m.fl., 

2012). Vidare ansåg kvinnor att det var viktigt att få information om amning från MHV 

(Hildingsson m.fl., 2014). Okunskap om bröstmjölksersättningens påverkan på amning och 

en inställning till bröstmjölksersättning som en ”lösning” var inte lika uttalad tidigare enligt 

flertalet barnmorskor. Hauck m.fl. (2016) och Meedya m.fl. (2010) såg i sina studier att stöd 

från kvinnans partner, nära vänner, mor och svärmor är associerat med längre helamning. 

Oro inför amning ansågs av barnmorskorna vara en ytterligare tänkbar orsak till nedgången i 

helamning vid sex månader. I en jämförande studie ansåg fler kvinnor 2011 att amning var 

svårt och de uttryckte även en högre grad av nervositet, osäkerhet och ångest, jämfört med 

kvinnor 1992 (Meedya m.fl., 2010). Trots att barnmorskor inkluderade stöd i sin 
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amningsrådgivning, försökte de inte påverka kvinnans intention eller tilltro till att kunna 

amma tillräckligt ofta (Meedya m.fl., 2010). Detta bekräftas av barnmorskorna i intervjuerna 

som berättade att kvinnor idag är mer rädda att misslyckas med amningen och att det är ett 

hårdare klimat där det ibland går prestige i amning, vilket barnmorskorna inte upplevt 

tidigare. De ansåg att den naturliga tilltron till att kunna amma hade försvunnit och att det 

idag finns en mer utbredd psykisk ohälsa bland kvinnor som påverkade tilltron att kunna 

amma.  

Nästan alla barnmorskor tog upp föräldrars syn på jämställdhet som en orsak till 

amningsnedgången, de ansåg att föräldrar tidigare inte såg matning av barnet som något 

man delade på. Flertalet barnmorskor uppgav att fokus borde flyttas från amning som näring 

till barnet för att istället fokusera på att det ger tröst, trygghet och anknytning. Den åtgärd 

som föreslogs under kategorin individnivå var utökat stöd av barnmorskan som 

amningsrådgivare. Enligt flertalet barnmorskor i intervjuerna innebar denna åtgärd att 

barnmorskor på exempelvis mödravården borde uppmärksamma denna syn på jämställdhet 

och få föräldrarna att reflektera över vad jämställdhet betyder för dem redan under 

graviditeten. Barnmorskorna i intervjuerna tyckte att det fanns ett behov av att informera 

föräldrar om amningens fördelar och oxytocinets påverkan på sömnen. Detta 

överensstämmer med Krol och Grossmans (2018) litteraturöversikt där det framkom att 

kvinnor som ammar sover längre och får sömn med högre kvalitet än de som flaskmatar. I 

slutet av graviditeten ska barnmorskan prata med föräldrar om förväntningar, önskemål och 

tankar inför den kommande amningen, anpassad efter föräldrarnas behov 

(Mödrahälsovårdsenheten SLL, 2018). Enligt Kompetensbeskrivning för legitimerad 

barnmorska ska information om amningens fördelar ges till blivande föräldrar (Svenska 

Barnmorskeförbundet, 2018). Detta överensstämmer även med Berg och Lundgrens (2010) 

modell. För att ”Stödja och stärka” är det viktigt att barnmorskan pratar med och visar 

partnern hur denne kan stödja kvinnan i amningssituationen och att fokus kan flyttas från att 

amning är mat till att det fyller barnets behov av trygghet, närhet och värme (Berg & 

Lundgren, 2010). 

Okunskap om amning skapar en ond cirkel. Om kvinnor inte får tillräckligt med vetenskaplig 

information om amning sprids dessa erfarenheter vidare till andra, som då kan påverkas av 

det sociala nätverket av okunskap om amning och få felaktig marknadsföring om 

bröstmjölksersättning. Barnmorskan kan påverka kvinnor till viss del, men hennes sociala 

kontakter har troligtvis också stor påverkan. Förutom satsningar från samhällsnivå finns 

förbättringspotential att arbeta med även under vårdnivå. Välinformerade föräldrar som fått 

reflektera över amning vid flera tillfällen under sin resa i vårdkedjan kommer troligtvis inte 
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bara att amma längre utan även kunna föra över sin kunskap och stötta kommande 

generationer. 

6.2 Metoddiskussion 

En kvalitativ metod valdes eftersom den passar väl till studier som grundar sig på ett fåtal 

individers svar, där frågorna fördjupas för att belysa tankar och erfarenheter. En kvantitativ 

metod valdes bort eftersom den grundar sig på ett stort antal individer med frågeställningar 

där svarsalternativen oftast är förutbestämda (Olsson & Sörensen, 2011). Tidigare forskning 

och examensarbetens intervjuguider användes som inspiration till intervjufrågorna. 

Informanterna fick under intervjun information om aktuell statistik för helamning i sex 

månader. Författarna valde att ha med detta om informanterna inte visste hur det var. Under 

intervjuernas gång upplevdes denna information som överflödig, men fortsattes att tas upp 

vid varje intervju. Informationen ansågs bli överflödig för att information om att 

helamningsfrekvensen i sex månader sjunker fanns beskrivet i examensarbetets syfte, men 

upplevs inte ha ändrat informanternas svar. Graneheim och Lundmans (2004) kvalitativa 

innehållsanalys användes för att analysera de transkriberade intervjuerna. Intervjuerna har 

spelats in på två enheter för att minska risken för förlorad information och gjorde att båda 

författarna hade tillgång till materialet. En pilotintervju genomfördes med båda författarna 

som intervjuare, kontakten mellan intervjuare och barnmorska upplevdes av författarna bli 

störd, därför satt författarna växelvis bisittare och intervjuade varannan gång vid de 

resterande intervjuerna för att barnmorska och intervjuare skulle få tala ostört.  

 

Trovärdigheten i kvalitativa studier baseras på kvalitetsbegreppen giltighet, pålitlighet och 

överförbarhet. Giltigheten utgår från studiens syfte och hur väl insamlad data och 

analysprocess är anpassad att besvara detta (Graneheim & Lundman, 2004). Enligt Olsson 

och Sörensen (2011) är kvalitativ innehållsanalys väl lämpad att användas vid intervjuer som 

vill studera personers upplevelser eller erfarenheter. Giltigheten kan därmed anses som god 

eftersom författarnas valde datainsamling och analysmetod som passade väl för att 

undersöka barnmorskors erfarenheter och reflektioner. Författarna har före och under 

arbetets process diskuterat förförståelsen i syfte att påverka så lite som möjligt på resultatet 

(Polit & Beck, 2012). 

 

Pålitlighet utgår från hur forskningsprocessen gått till (Graneheim & Lundman, 2004). 

Samma intervjuguide användes vid alla intervjuer, men följdfrågorna har varierat utifrån hur 

barnmorskan svarade. Texterna transkriberades, kondenserades och kodades på samma sätt. 
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Handledaren var med och kodade den första intervjun tillsammans med författarna. 

Författarna har transkriberat, kondenserat och kodat hälften av materialet var och sedan 

skickades materialet mellan författarna för granskning av den andre. Inga större 

förändringar gjordes efter granskningarna. Att intervjua via telefon kan ha påverkat 

resultatet då dessa intervjuer blev kortare, men ansågs av författarna ha varit lika givande 

som de som genomfördes via fysiska möten. Båda författarna har tidigare arbetat med, eller 

tidigare haft kontakt med sex av barnmorskorna vilket dels kan ha gjort dem mer bekväma 

och avslappnade i intervjusituationen, samtidigt som de kan ha känt att de inte kunde 

uttrycka sig fritt som om en okänd person intervjuat dem. 

 

Överförbarhet utgår från hur väl forskningsresultat kan överföras till ett annat sammanhang 

(Graneheim & Lundman, 2004). Respondenterna valdes utifrån sin expertkunskap, då fyra 

barnmorskor huvudsakligen arbetade på amningsmottagningar och fyra var forskande 

barnmorskor. Examensarbetets resultat går inte att generalisera då det grundar sig på en 

liten grupp barnmorskor, men ger en ökad förståelse för barnmorskors tankar och 

reflektioner om vilka tänkbara orsaker som finns till amningsnedgången och vilka möjliga 

åtgärder som skulle kunna vända denna trend.  

6.3 Etikdiskussion 

Enligt Vetenskapsrådet (2002) ska informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet tillgodoses för att skydda de individer som ingår i 

en vetenskaplig studie och dessa krav ska även följas i ett vetenskapligt examensarbete. 

Informationskravet tillgodosågs genom att informationsbrev om examensarbetets syfte och 

genomförande skickades till barnmorskor på amningsmottagning, deras chefer och 

forskande barnmorskor vid rekrytering av deltagare i intervjun. De etiska kraven framgick i 

informationsbreven samt information om att deltagandet var frivilligt och att de när som 

helst utan påföljd kunde avbryta sin medverkan.  

 

Samtyckeskravet tillgodosågs genom att en samtyckesblankett skickades tillsammans med 

informationsbreven. Innan intervjun började erbjöds barnmorskorna som intervjuades på 

plats att läsa informations- och samtyckesbreven ytterligare en gång, och barnmorskorna 

som intervjuades på telefon fick frågan om de hade läst dessa brev som bifogats i mejl.  

 

Konfidentialitetskravet tillgodosågs genom att allt material förvarats på låsta enheter som 

enbart författarna har tillträde till. Allt material har avidentifierats så att ingen enskild 
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barnmorska kan identifieras samt att viss information från de demografiska frågorna 

exempelvis inriktning på forskning och vissa yrkestitlar inte har redovisats i resultatet för att 

minska risken att någon barnmorska skulle kunna identifieras. Allt material från intervjuerna 

kommer att raderas efter att examensarbetet är godkänt. Det finns risk att fyra av 

barnmorskorna som intervjuades fysiskt på sina arbetsplatser kan identifieras då deras 

kollegor kan ha sett dem bli intervjuade. 

 

Nyttjandekravet har tagits i beaktande. Detta arbete kommer att finnas tillgängligt som ett 

examensarbete sökbart via DiVA på nätet. Att författarna hade arbetat med, eller tidigare haft 

kontakt med några av barnmorskorna kan vara ett etiskt dilemma. Möjligtvis kan de ha ställt 

upp på intervju trots att de inte ville och inte känt att de kunde uttrycka sig fritt. 

Barnmorskorna uppgav att de tyckte att intervjuns syfte var viktigt och det var lätt att 

rekrytera barnmorskor som ville låta sig intervjuas. Författarna uppfattade inte någon av 

barnmorskorna som obekväma under intervjusituationen. Barnmorskorna har erbjudits att 

ta del av det färdiga resultatet.  

7 SLUTSATS 

De tänkbara orsakerna till nedgången av helamning i sex månader är komplexa. Det finns 

inte ett fåtal tydliga orsaker, utan det finns många orsaker som hänger ihop och är beroende 

av varandra. Dessa tänkbara orsaker identifierades som samhälls-, vård-, barnmorske- och 

individnivå. Dessa hänger samman med varandra. För att orsakerna ska åtgärdas på 

individnivå behövs en förändring på barnmorskenivå, som också kräver en förändring på 

vårdnivå och ytterst finns samhällsnivån vilken blir avgörande hur amning ska prioriteras 

nationellt. De möjliga åtgärderna är sammanflätade med orsakerna. Ansvaret för att åtgärda 

och förändra kvinnans möjlighet att helamma i sex månader ligger inte bara på den enskilda 

kvinnan utan även på samhället, vården och barnmorskan. Många barnmorskor kämpar för 

kvinnors möjlighet att amma, men det framkom tydligt att en politisk satsning krävs för att 

amningsfrågan ska uppvärderas, som till exempel införandet av ”Baby Friendly Hospital” 

med årlig uppföljning. Nationella krav och satsningar på amning på kliniker, i media och i 

samhället verkar behövas. 
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7.1 Kliniska implikationer 

Examensarbetet kan användas för att uppmärksamma och få en ökad förståelse för den 

nedåtgående amningstrenden och hur dess tänkbara orsaker eventuellt kan åtgärdas sett ur 

en liten grupp barnmorskors ögon. Alla yrkesgrupper som arbetar med amningsrådgivning, 

kan utifrån resultatet reflektera över sin egen roll som amningsstöd till kvinnor och hur de 

prioriterar detta i sitt dagliga arbete. En ökad medvetenhet om detta kan leda till att 

samarbete inom klinikerna och mellan de olika delarna i vårdkedjan ökar.  

7.2 Förslag till framtida forskning 

Det framkom i resultatet att problemet med amningsnedgången har sina orsaker på flera 

olika nivåer, det vore lärorikt att genomföra liknande intervjuer bland barnmorskor inom 

mödrahälsovård och sjuksköterskor inom barnhälsovården för att undersöka deras 

erfarenheter och reflektioner om möjliga orsaker till och tänkbara åtgärder för 

amningsnedgången. Interventionsstudier där effekten av barnmorskornas förslag till 

åtgärder utvärderas, exempelvis hembesök av barnmorska och skattning av 

amningsupplevelsen efter BB med extra uppföljning till de som behöver, skulle kunna bidra 

till utveckling och nytänkande kring amningsvården. Barnmorskorna uppgav även att 

satsningar behövs på politisk nivå. Även eventuella politiska satsningar som till exempel att 

som tidigare ha en nationell uppföljning och utvärdering av ”Baby Friendly Hospital” istället 

för att detta är varje landstings ansvar, skulle kunna utvärderas i framtida forskning. 
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https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Naeslund%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21281517


  

BILAGA A INFORMATIONSBREV 

 

 

 

 

 

Akademin för hälsa, vård och välfärd 

 

 

Tillfrågan om deltagande i examensarbete: 

 

”NEDÅTGÅENDE AMNINGSTREND – ORSAKER OCH ÅTGÄRDER. 

Intervjuer med barnmorskor ” 

 

Om oss: Vi heter Jorunn Teepen och Katarina Christensen och vi är leg. sjuksköterskor och 

studenter vid Barnmorskeprogrammet, Akademin för hälsa, vård och välfärd, Mälardalens 

högskola, Västerås. I utbildningen ingår att skriva ett examensarbete. Antalet barn som 

helammas i sex månader har minskat de senaste åren trots dagens kunskaper om amningens 

positiva egenskaper. Syftet med vårt examensarbete är: att beskriva barnmorskors 

erfarenheter och reflektioner om varför färre kvinnor helammar i sex månader och förslag på 

åtgärder som kan vända trenden.  

 

Vår fråga till dig är om du vill delta i en intervju.  

 

Medverkan är frivillig och vill du inte vara med kan du bortse från detta brev.  

 

Vad förväntas av mig som deltar? Att delta skulle för din del innebära att vi tillsammans 

bokar en tid då vi genomför en intervju som spelas in genom ljudinspelning. Vi beräknar att 

intervjun kommer ta cirka en timme.  

 

Hantering av data och sekretess Du kan när som helst avbryta din medverkan i intervjun 

utan att du behöver ange någon förklaring. Data behandlas konfidentiellt vilket innebär att 

alla uppgifter och data kodas och förvaras så att ingen utomstående kan ta del av insamlade 



  

uppgifter. I det färdiga resultatet kommer inga uppgifter att kunna härledas till dig. Då vårt 

examensarbete är examinerat och godkänt kommer allt intervjumaterial att raderas.  

 

Eventuell risk/nytta Deltagande i intervjun är frivilligt och som deltagare kan du när som 

helst dra dig ur utan förklaring. Intervjuerna kommer inte att finnas med i originalform, utan 

kommer att kodas så att det i resultatet inte framgår vem som har sagt vad. All insamlad 

data kommer att hanteras beaktande forskningsetiska krav, samt avidentifieras med respekt 

för konfidentialitet. Inga namn eller personuppgifter kommer att användas, intervjuerna 

kommer att raderas då examensarbetet är godkänt (Personuppgiftslagen, 1998:20). Nyttan 

kan vara att andra får en ökad förståelse för och kunskap om den nedåtgående 

amningstrenden. 

 

Om du ger samtycke till att delta i vår intervju kommer vi att boka en tid och plats för denna. 

Vi tänker att vi kan genomföra intervjuer både via ett avtalat möte eller via exempelvis 

Skype.   

 

Information om examensarbetets resultat kommer att publiceras i form av en 

magisteruppsats vid Mälardalens högskola. Du kommer också, om du så önskar, att få ta del 

av det färdiga resultatet. 

 

Ytterligare upplysningar kan lämnas av oss eller vår handledare, Elisabet Häggström Nordin, 

se nedan.   

 

Med vänliga hälsningar Jorunn Teepen och Katarina Christensen 

 

 

Jorunn Teepen    Katarina Christensen 

Leg. Sjuksköterska,   Leg. Sjuksköterska, 

Barnmorskestudent   Barnmorskestudent 

E-post: jtn17008@student.mdh.se      E-post: kcn18001@student.mdh.se  

 

Elisabet Häggström Nordin.  

Leg. Barnmorska, universitetslektor, docent  

E-post: elisabet.haggstrom-nordin@mdh.se  

mailto:jtn17008@student.mdh.se
mailto:kcn18001@student.mdh.se
mailto:elisabet.haggstrom-nordin@mdh.se


  

BILAGA B SAMTYCKESBLANKETT 

 

 

 

 

  

 

 

Akademin för hälsa, vård och välfärd 

 

 

Samtycke till att deltaga i en intervju i examensarbetet,  

”NEDÅTGÅENDE AMNINGSTREND – ORSAKER OCH ÅTGÄRDER. 

Intervjuer med barnmorskor ” 

  

Jag har muntligen och skriftligen informerats om det aktuella examensarbetet och haft 

tillfälle att i lugn och ro läsa igenom informationen och ställa frågor. Jag får också en kopia 

på den skriftliga informationen om projektet och på detta samtyckesformulär.  

  

Jag är medveten om att deltagandet är helt frivilligt och att jag när som helst, utan att ange 

orsak, kan avbryta mitt deltagande.  

  

• JA, jag vill delta i en intervju i examensarbetet “Nedåtgående amningstrend – 

Orsaker och åtgärder. Intervjuer med barnmorskor”, och jag samtycker till att de 

uppgifter jag lämnas behandlas på det sätt som beskrivits på föregående sida.  

  

  

  

  

_______________________________  

Datum  

  

  

____________________________    _____________________________ 

Underskrift            Namnförtydligande  



 

 

BILAGA C INTERVJUGUIDE  

Demografiska frågor 

1. Ålder och yrkestitel? 

2. Hur många år har du varit barnmorska? 

3. Hur många år har du forskat inom amning? 

4. Vad har din forskning inom amning huvudsakligen varit inriktad på? 

5. Hur länge har du arbetat med amningsfrågor? 

6. Förutom barnmorskeutbildning, har du någon ytterligare utbildning inom amning? 

Inledning 

7. Berätta hur det kommer sig att du intresserar du dig för amning? 

8. Vad är det roligaste med att arbeta som barnmorska med amning / forskning inom 

amning? 

9. Kan du berätta vad kvinnor idag har för tankar om amning? 

10. Känner du till om kvinnors tankar om amning har förändrats på något sätt under din tid 

som yrkesverksam? 

Tänkbara orsaker 

Sedan Socialstyrelsen började föra statistik över amning i Sverige har andelen kvinnor som 

helammar sina barn vid sex månaders ålder minskat succesivt från 2004. År 2016 

helammades 13,7 procent av barnen sex månaders ålder. 

11. Vad har du för tankar om att fler kvinnor helammade sina barn i sex månader förut? 

12. Vad tror du/vet du att amningsnedgången kan ha för orsaker? Kan orsakerna ha 

förändrats över tid? (nationellt, individnivå, vårdens utformning, barnmorskan) 

13. Kan du berätta om din kunskap angående kvinnors förväntningar på amning och tror du 

att förväntningarna har ändrats över tid? 

14. Vad har du för tankar om kvinnors attityder till amning idag? 

Möjliga åtgärder 



 

 

15. Tror du att något kan göras för att få fler kvinnor att helamma i sex månader? Om ja, vad 

kan göras tror du? Finns det något speciellt område som är i behov av förändring?  

16. Vad anser du om barnmorskans roll som amningsvägledare? Har du någon idé om en 

möjlig förändring? Berätta mer om din idé. 

17. Kan du se några hinder som försvårar en ökning andelen kvinnor som helammar? Om ja, 

kan du utveckla? Om nej, vad kan det bero på? 

Avslutning/övriga frågor 

18. Är det något du vill tillägga eller är det någon fråga vi inte har ställt som vi borde haft 

med? 

Probing questions: 

- Kan du förklara? 

- Kan du berätta mer? 

- Hur menar du då? 

- Kan du utveckla? 

- Finns det några andra anledningar? 

- Berätta vad du tänker på. 

- Kan du ge ett exempel? 

– Hur kan det komma sig att…  
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BILAGA D ARTIKELMATRIS 

Artikel- 

nummer 

Författare 

Titel 

Tidskrift 

År 

Land 

Syfte  Metod (ansats, deltagare, 

datainsamling, 

dataanalys) 

Resultat  

1 Andersson E, Christensson K, 

Hildingsson I. 

Mothers’ satisfaction with group 

antenatal care versus individual 

antenatal care – A clinical trial. 

Sexual & Reproductive 

Healthcare. 

2013. 

Sverige. 

Jämföra kvinnors 

belåtenhet med 

gruppbaserad prenatal vård 

och standardiserad prenatal 

vård.  

Kvantitativ metod. 

Kvinnor. 

Frågeformulär. 

n=700. 

Kvinnor som fått gruppbaserad vård 

rapporterade mindre brister i information 

om värkarbete, förlossning, amning och 

närmsta tiden efter födelse. Även 

barnmorskans engagemang ansågs som 

mindre bristfällig. De som fått 

gruppbaserad vård kände att barnmorskan 

gav mer stöd till partnern och kände mer 

stöd i att etablera amningen. 

2 Asiodu I V, Waters C M, Dailey D 

E, Lee K A, Lyndon A.  

Breastfeeding and Use of Social 

Media Among First‐Time African 

American Mothers.  

Journal of Obstetric, Gynecologic, 

& Neonatal Nursing. 

2015. 

USA. 

Beskriva användningen av 

sociala medier under och 

efter graviditeten bland 

afroamerikanska 

förstföderskor och deras 

stödpersoner.  

Kvalitativ metod. 

Förstföderskor. 

Intervjuer. 

n=14. 

Deltagarna använde sociala medier 

frekvent. De flesta deltagarna använde 

minst en app under och efter graviditet. 

Sociala medier användes främst via 

mobiltelefon och dator. Det var dock svårt 

att hitta information om amning i dessa 

appar. 

https://onlinelibrary-wiley-com.ep.bib.mdh.se/journal/15526909
https://onlinelibrary-wiley-com.ep.bib.mdh.se/journal/15526909
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3 Bystrova K, Ivanova V, Edhborg 

M, Matthiesen AS, Ransjö-

Arvidsson AB, 

Mukhamedrakhimov R, Uvnäs-

Moberg K, Widström AM.  

Early Contact versus Separation: 

Effects on Mother–Infant 

Interaction One Year Later.  

Birth. 

2009. 

Ryssland. 

Utvärdera och jämföra 

möjliga långtidseffekter på 

samverkan mellan mor och 

barn, av metoder som 

används inom förlossning 

och BB som inkluderar 

praxis relaterad till närhet 

jämfört med separation 

mellan mor och barn. 

Kvantitativ metod. 

Mor och barn. 

Observationsstudie. 

n=176 

Hud-mot-hud kontakt och/eller amning 

under de första två timmarna efter födsel 

påverkar maternell känslighet, barnets 

självreglering och ömsesidighet ett år efter 

födsel. Det kan ge en långvarig positiv 

effekt på interaktionen mellan mor och 

barn. Mamman blev mer känsligare för 

barnets signaler, hennes engagemang i 

barnet stärktes och hon blev mer 

involverad i barnet. 

4 Bäckström C A, Hertfelt Wahn E 

I, Ekström A C. 

Two sides of breastfeeding 

support: experiences of women 

and midwifes. 

International breastfeeding 

journal. 

2010. 

Sverige. 

Undersöka kvinnors 

erfarenheter och 

reflektioner om att få 

amningsstöd och 

barnmorskans erfarenheter 

och reflektioner av att ge 

amningsstöd. 

 

Kvalitativ metod.  

Intervjuer med kvinnor och 

barnmorskor.  

Innehållsanalys. 

n=14 

 

Kvinnors och barnmorskors upplevelser 

och reflektioner av att ta emot och ge 

amningsstöd beskrevs huvudsakligen som 

att individualiserat amningsstöd ökar 

förtroendet och tillfredsställelsen. För att 

kunna känna sig trygga i sin nya 

modersroll 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 bekräftande av 

kvinnornas behov.  
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5 Demirci JR, Bogen DL.  

An ecological momentary 

assessment of primiparous 

women´s breastfeeding behavior 

and problems from birth to 8 

weeks.  

Journal of Human Lactation. 

2017 

USA 

Beskriva tidiga beteenden i 

amningen och upplevda 

problem hos förstföderskor i 

”realtid”. 

 

Kvantitativ metod. 

Förstföderskor. 

Prospektiv observationsstudie. 

Datainsamling utifrån vad 

förstföderskor skrev för 

information i en app + 

telefonintervjuer. 

n=61 

 

Av 61 kvinnor som ammade gav 38% 

modersmjölksersättning under BB-tiden 

och 68% gav modersmjölksersättning 

minst en gång under de första två 

veckorna. Nio kvinnor slutade amma 

under dessa åtta veckor. Kvinnor vars barn 

hade fått modersmjölksersättning på BB 

och de som från början hade en mindre 

positiv attityd till amning hade en mindre 

sannolikhet att helamma vid två och åtta 

veckor. Om kvinnan pumpade brösten 

mycket visades en trend att amma mindre. 

Amningsproblem uppstod som mest vid 

två veckor post partum. De vanligaste 

problemen var: upplevelse av att ha för lite 

mjölk, smärta, fel sugtag och ineffektiva 

matningar. 

6 Eidelman A K, Schanler R J. 

American Academy of Pediatrics. 

Breastfeeding and the use of 

human milk. 

Pediatrics. 

2012. 

USA. 

Sammanställa fakta om 

hälsorisker i att inte amma, 

ekonomiska fördelar för 

samhället med att amma 

och tekniker för att hantera 

och stödja amning. 

 

Review. 

Litteraturöversikt. 

151 artiklar i referenslistan.  

Amning minskar risken för plötslig 

spädbarnsdöd, övervikt och diabetes samt 

gastrointestinala infektioner och 

nekrotiserande enterokolit. Helamning i 

tre till fyra månader minskar risken för 

astma, och eksem. Helamning i mer än 

fyra månader minskar risken för att barnet 

ska läggas in på sjukhus på grund av nedre 

luftvägsinfektion under första levnadsåret. 
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Helamning i minst sex månader minskar 

risken för att barnet ska få 

lunginflammation, öroninflammation, 

halsinfektion och allvarligare förkylningar. 

Sex månaders helamning minskar även 

risken för leukemi. 

7 Ekström A, Nissen E.  

A Mother’s feelings for her infant 

are strengthened by excellent 

breastfeeding. Pediatrics 

2006. 

Sverige.  

Undersöka om mammor 

fick starkare moderskänslor 

för sitt barn om 

barnmorskor och 

sjuksköterskor som gett 

amningsrådgivning till dem 

hade gått ett särskilt 

träningsprogram i 

amningsrådgivning jämfört 

med om de inte hade gjort 

det. 

Kvantitativ metod. 

Mammor. 

Uppföljningsstudie.  

Frågeformulär. 

n=540 

Kvinnorna upplevde vid tre dagar post 

partum att de förstod sitt barn bättre, 

uppfattade starkare band till barnet, de 

ammade barnet mer och fick mer vila. Tre 

månader post partum pratade kvinnorna 

mer med barnen, upplevde att deras barn 

var vackrare och kände starkare band till 

deras barn. Dessutom kände de sig 

betydligt mer självsäkra gällande barnet 

och kände sig närmare barnet. 

8 Gustafsson, I., Nyström, M., & 

Palmér, L.  

Midwives’ lived experience of 

caring for new mothers with 

initial breastfeeding difficulties: A 

phenomenological study. 

Sexual & Reproductive 

Healthcare 

2016 

Erhålla en djupare 

förståelse för barnmorskors 

erfarenheter att vårda 

mödrar med begynnande 

amningsproblem. 

Kvalitativ intervju 

6 barnmorskor 

Fenomenologisk metod 

användes som analys. 

Önskan att hjälpa nyblivna mammor att nå 

sina amningsmål genom att interagera 

med dem som individuella kvinnor i en 

unik situation var grundläggande för 

barnmorskorna. Barnmorskans önskan om 

att hjälpa innebar även en risk att uppleva 

professionellt misslyckande om kvinnan 

valde att sluta amma eller inte nådde sina 

amningsmål.  
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Sverige 

9 Hauck Y L, Blixt I, Hildingsson I, 

Gallagher I, Rubertsson C, 

Thomson B, Lewis L.  

Australian, Irish and Swedish 

women’s perceptions of what 

assisted them to breastfeed for six 

months: exploratory design using 

critical incident technique. BMC 

Public Health. 

2016. 

Australien, Irland, Sverige. 

Utforska australienska, 

irländska och svenska 

kvinnors uppfattning om 

vad som hjälpte dem att 

fortsätta amma i sex 

månader. 

 

Kvantitativ metod. 

Mammor. 

Explorativ undersökning med 

”The Critical Incident 

Technique”. Telefonintervjuer. 

Innehållsanalys.   

n=356. 

Kategorierna återspeglade den enskilda 

modern, hennes inre sociala nätverk, 

hennes yttre sociala nätverk och 

samhällsstöd. Kategorier som blev högst 

rankade i alla tre länder var ”informellt 

stöd öga mot öga” och ”mammans 

bestämmande”. Svenska och australienska 

kvinnor rankade ”professionellt stöd” som 

högre och irländska kvinnor rankade 

”informellt stöd online” som högre. 

10 Henderson J, Redshaw M. 

Midwifery factors associated with 

successful breastfeeding.  

Child: Care, Health and 

Development. 

2010. 

England. 

Uppskatta de fristående 

effekterna av barnmorska 

faktorer i det övergripande 

sammanhanget med 

sociodemografiska och 

kliniska influenser på 

amning. 

Kvantitativ metod. 

Mammor. 

Enkätstudie. 

Univariat databearbetning. 

n=2966. 

 

Den mest kraftfulla faktorn var att vilja 

amma före födseln. Mammans ålder, 

frånvaro av kliniska problem hos barnet 

och en kort BB-tid var de viktigaste 

faktorerna under första dagarna. Vid tre 

månader berodde amningen på faktorer 

under förlossningen och 

sociodemografiska faktorer. I alla skeden 

var det viktigt med konsekvent rådgivning, 

praktisk hjälp och/eller stöd och 

uppmuntran från barnmorskor. 

11 Hildingsson I, Haines H, Cross 

M, Pallant J F, Rubertsson C.   

Women's satisfaction with 

Att jämföra prenatal vård i 

Australien och Sverige för 

att identifiera brister i 

Kvantitativ metod. 

Mammor. 

Longitudinell studie. 

Kvinnor i Australien hade fler besök på 

mödravården, hade mindre kontinuitet i 

vårdpersonal men var mer nöjda med den 
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antenatal care: Comparing 

women in Sweden and Australia. 

Women and Birth. 

2012. 

Australien & Sverige 

innehållet i vården och vilka 

aspekter som bidrog mest 

till missnöje i den prenatala 

vården. 

Frågeformulär. 

n=509 

prenatala utbildningen och de emotionella 

aspekterna. Svenska kvinnor var mer 

missnöjda med information om 

värkarbete, förlossning och information 

om tiden efter förlossningen, men var mer 

nöjda med involveringen av fadern. Det 

som alla var mest missnöjda med var 

information om graviditetsrelaterade 

problem och att bli tagna på allvar av 

barnmorskan. 

12 Hildingsson I, Andersson E, 

Christensson K.  

Swedish women’s expectations 

about antenatal care and change 

over time – A comparative study 

of two cohorts of women.  

Sexual & Reproductive 

Healthcare. 

2014. 

Sverige. 

Att med en tidigare studie 

jämföra prenatala 

förväntningar hos kvinnor 

som värvades till en klinisk 

prövning och därefter fick 

gruppbaserad eller 

standardiserad prenatal 

vård. 

Kvantitativ metod.  

Mammor. 

Tvärsnittsstudie. 

Resultatet jämförs med en 

tidigare studie. 

Frågeformulär. 

n=700. 

Kvinnor uppgav önskemål om fler antal 

besök på mödravården än de i den tidigare 

studien. Att få träffa samma barnmorska 

på mödravården var fortfarande viktigt. 

Tidigare studie visade på högre 

förväntningar på hälsokontroller och 

emotionellt innehåll och nuvarande 

resultat visade en högre förväntning på 

information, respekt och involvering av 

partner. 

13 Holmberg K S M, Peterson U M 

C, Oscarsson M G.  

A two-decade perspective on 

mothers´ experiences and 

feelings related to breastfeeding 

initiation in Sweden.  

Undersöka mödrars 

erfarenheter och känslor i 

samband med etablering av 

amning från ett tioårs 

perspektiv. 

 

Kvantitativ metod. 

Tvärsnittsstudie. 

Uppföljande studie. 

2011.  

n=94 

 

Längden på första amningen var längre 

2011 än 1992 och 1993. 1992 rapporterade 

34,6% kvinnor att de gett 

modersmjölksersättning jämfört med 5,9% 

1993 och 9,3% 2011. Kontakten mellan 

kvinnan och barnet och kvinnan och 



7 

 

Sexual & Reproductive 

Healthcare. 

2014. 

Sverige. 

pappan, liksom humöret var oföränderligt 

under dessa år. Mammor graderade deras 

känslor för amningen som lägre 2011 

jämfört med 1992 och 1993. 2011 upplevde 

mammorna mer spänningar, osäkerhet 

och rädsla. 

14 Jonas W, Nissen E, Ransjö-

Arvidson A B, Matthiesen A S, 

Uvnäs-Moberg K. 

Influence of oxytocin or epidural 

analgesia on personality profile in 

breastfeeding women: a 

comparative study. 

Archives of Women’s Mental 

Health. 

2008. 

Sverige. 

Att jämföra personligheten 

hos mammor efter födseln 

med en normativ grupp av 

kvinnor som inte ammade i 

samma ålder och att 

undersöka huruvida 

personligheten skiljer sig 

från två dagar, två månader 

och sex månader efter 

födseln mellan mammor 

som har utsatts för olika 

rutiner på 

förlossningsavdelning. 

Kvantitativ metod. 

Mammor. 

Observationsstudie. 

n=69 

Amningens oxytocinutsöndring gör att 

kvinnan känner mindre ångest, blir 

mindre aggressiv och får mer intresse för 

social interaktion vid alla 

observationstillfällen (två dagar, två 

månader och sex månader efter födsel). 

15 Krol KM, Grossmann T. 

Psychological effects of 

breastfeeding on children and 

mothers. 

Bundesgesundheitsblatt.  

2018.  

Tyskland.  

Sammanställa litteratur 

över amningens 

psykologiska effekter på 

barn och mödrar. 

Review. Litteraturöversikt. 82 

artiklar i referenslistan. 

Forskning indikerar att amning har en 

positiv långtidspåverkan på barnets hjärna 

i form av kognitiv och social utveckling. 

Kvinnor som ammar blir mer avslappnade, 

upplever mindre stress och ger starkare 

moderskänslor. 
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16 Magnusson M, Lagerberg D, 

Wallby T.  

No widening socioeconomic gap 

within a general decline in 

Swedish breastfeeding.  

Child: Care, Health & 

Development. 

2016. 

Sverige. 

Studera potentiella 

socioekonomiska skillnader 

inom den allmänna 

nedgången i amning över 

tiden. 

Kvantitativ metod.  

Mammor. 

Registerstudie. 

n= 51 415 

 

Andelen som ammar i Sverige har sjunkit 

gradvis sedan 1990. Ingen påtalbar 

socioekonomisk klyfta identifierades. 

Istället hittades en minskande 

socioekonomisk klyfta under studietiden 

avseende hög och låg utbildningsnivå samt 

ensam- eller samboende. 

17 Meedya S, Fahy K, Kable A. 

Factors that positively influence 

breastfeeding duration to 6 

months: A literature review. 

Women and Birth. 

2010. 

England. 

Vilka modifierbara faktorer 

påverkar amningslängden 

positivt? 

Review. 

Litteraturöversikt. 

Faktorer som påverkar amningslängden 

positivt är: avsikten att amma, socialt stöd 

och förtroende till att kunna amma. 

Barnmorskans främjande 

amningsstrategier är ofta inte tillräckliga 

för att påverka kvinnans intention att 

amma. 

18 Palmér L, Carlsson G, Mollberg 

M, Nyström M.  Breastfeeding: 

An existential challenge—

women’s lived experiences of 

initiating breastfeeding within 

the context of early home 

discharge in Sweden.  

International Journal of 

Qualitative Studies on Health and 

Well-Being. 

Beskriva kvinnors 

erfarenheter av att etablera 

amning efter tidig hemgång 

från BB. 

 

Kvalitativ metod. 

Mammor. 

Intervjustudie. 

Reflekterande livsvärldsansats. 

Fenomenologisk 

tolkningsmetod.  

n=8.  

Fenomenet att etablera amningen är 

komplext trots goda förutsättningar vid en 

tidig hemgång och medför en existentiell 

utmaning. Det beskrevs huvudsakligen 

som att gå från en kroppslig prestation till 

en relation till bebisen och sig själv som 

mamma. Omsorg för kvinnor som 

etablerar amningen innebär att hjälpa 

mamman att kunna möta det osäkra och 

stärka självförtroendet över sin egen 
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2010. 

Sverige. 

förmåga. 

19 Redshaw M, Henderson J. 

Learning the hard way: 

Expectations and experiences of 

infant feeding support.  

Birth: Issues in Perinatal Care. 

2012. 

England. 

Få en bättre förståelse för 

vad som behövs de första 

dagarna så att kvinnor kan 

etablera amningen och 

fortsätta amma sina barn. 

 

 

Mixad metod.  

Mammor. 

Registerstudie + frågeformulär. 

n=2966 

De viktigaste teman som kvinnorna tyckte 

var viktiga var: andra förväntningar på 

amningen, emotionella reaktioner, 

beteende och attityder hos personalen och 

vårdens utformning.  

20 Sjöström K, Welander S, Haines 

H, Andersson E, Hildingsson I.  

Comparison of breastfeeding in 

rural areas of Sweden and 

Australia - a cohort study. 

Women & Birth. 

2013. 

Sverige, Australien. 

Jämföra kvinnors 

erfarenheter av amning i 

Sverige och Australien och 

identifiera faktorer som är 

förknippade med amning 

två månader post partum. 

 

Kvantitativ metod. 

Mammor. 

Kohortstudie. 

Frågeformulär.  

n=391. 

I Sverige var det fler som ammade efter två 

månader men de var mindre nöjda med 

stöd och information om amning jämfört 

med i Australien. Den viktigaste faktorn 

associerad till amning vid två månader var 

för svenska kvinnor att ha fått relevant 

information om amning på BB medan 

australienska kvinnor tyckte det var 

viktigast att få bra hjälp vid första 

amningen. 

21 Stuebe AM, Bonuck K.  

What predicts intent to 

breastfeed exclusively? 

Breastfeeding knowledge, 

attitudes and beliefs in a diverse 

urban population.  

Breastfeeding Medicine. 

Mäta sammankopplingar 

mellan avsikter att helamma 

och kunskap om 

hälsofördelar för barn, 

amningsrekommendationer 

och bekvämlighet att amma 

i sociala miljöer.  

Kvantitativ metod.  

Mammor. 

Registerstudie. 

n=883. 

45,9% hade avsikten att helamma och 

46,1% hade avsikten att desamma. Kvinnor 

som inte trodde att 

modersmjölksersättning är lika bra som 

att amma hade större sannolikhet att 

helamma. De som höll med om amningens 

hälsofördelar för barnet hade större 
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2011. 

USA. 

 sannolikhet att helamma. Kvinnor som var 

bekväma i att amma i sociala miljöer 

ammade 0.84 månader längre än de som 

inte var det. 

22 Zwedberg S, Näslund L. 

Different attitudes during 

breastfeeding consultations when 

infant formula was given: a 

phenomenographic approach. 

International breastfeeding 

journal. 

2011. 

Sverige. 

Att identifiera, beskriva och 

analysera barnmorskors 

attityder gentemot mödrar, 

barn och amning när 

ersättning har givits. 

Kvantitativ design. 

Barnmorskor. 

Fenomenologisk tolkning. 

n=39 

 

Barnmorskans attityd är relaterat till 

hennes övergripande bild av mor-

barnrelation och om hon ser modern och 

barnet som ett subjekt liknande henne 

själv eller om hon ser den som ett objekt. 

Om barnmorskan ser dem som ett objekt 

kan hon även ha ett synsätt som medför att 

en genuin relation till modern exkluderas. 

Resultatet indikerar att barnmorskor 

fokuserar på delar istället för helheten 

(holistiskt perspektiv). 
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