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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Amningsfrekvensen i Sverige är en nedåtgående trend. Tidigare forskning visar 

att mammor upplever amningsvägledning som bristfällig, tvetydig och präglad av tidsbrist. 

Genom att ta reda på barnmorskors erfarenheter av och inställning till amning och 

amningsvägledning skulle eventuella kunskapsbrister kunna åtgärdas och missuppfattningar 

förebyggas. 

Syfte: Att kartlägga barnmorskors erfarenheter av och inställning till amning och 

amningsvägledning, med utgångspunkt från antalet yrkesverksamma år som barnmorska. 

Metod: En webbaserad enkätundersökning, prospektiv tvärsnittsstudie med kvantitativ 

design. Data från 120 deltagare analyserades med deskriptiv statistik utifrån medelvärden 

som centralmått och standardavvikelser som spridningsmått. 

Resultat: Det framkom olikheter kring amning och amningsvägledning beroende på hur 

länge barnmorskorna varit yrkesverksamma. Både barnmorskor med kort- och lång 

erfarenhet menade att tidsbrist påverkade amningsvägledningen. Barnmorskor med kort 

erfarenhet tenderade att använda “hands on-teknik” i större utsträckning, medan 

barnmorskor med lång erfarenhet frågade mammor vilket stöd som givits tidigare, innan 

ytterligare amningsvägledning gavs.  

Slutsatser: Barnmorskor anser att amningsvägledning är roligt, men svårt. 

Amningsvägledning präglas av tidsbrist. Samstämmigheten i vårdkedjan brister och föräldrar 

får sannolikt olika råd från olika instanser, gällande amning. Barnmorskor önskar, oavsett 

antal yrkesverksamma år, mer utbildning inom amning. 

 

Nyckelord: amning, amningsstöd, erfarenheter, inställning, yrkeserfarenhet 

  



 

 

ABSTRACT 

Background: Breastfeeding rates are dropping in Sweden. Previous research has shown 

that mothers experience breastfeeding support as inadequate, ambiguous and characterized 

by time constraints. By finding out about midwives’ experiences of and attitudes toward 

breastfeeding and breastfeeding support there is a possibility that eventual lack of knowledge 

and misapprehensions could be prevented. 

Aim: To explore midwives’ experiences of and attitudes toward breastfeeding and 

breastfeeding support, based on number of years in profession. 

Method: A web-based survey, prospective cross-sectional study with a quantitative study 

design. Data from 120 participants has been analyzed with descriptive statistics. 

Results: There were differences in breastfeeding and breastfeeding support, depending on 

the number of years in profession among midwives. Both midwives with fewer- and several 

years in profession agreed that time constraints had an imprint on breastfeeding support. 

Midwives with fewer years in profession used so-called hands on-technique to a greater 

extent, while midwives with several years in profession asked mothers which kind of 

breastfeeding support they had received before and then gave adapted breastfeeding support. 

Conclusion: Midwives regard breastfeeding support as exciting, but difficult. Breastfeeding 

support is characterized by time constraints. The consensus in the care chain is inadequate 

according to midwives and parents will most likely get different advice depending on whom 

they ask. Midwives, regardless of number of years in profession, desired more breastfeeding 

education. 

Keywords: breastfeeding, breastfeeding guidance, experiences, attitudes, professional 

experience
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1 INLEDNING  

Vi är två barnmorskestudenter som studerar på Mälardalens högskola i Västerås. Under 

sommaruppehållet i utbildningen arbetade vi på en BB-avdelning där båda fick ett intresse 

för amning. Det är välkänt att bröstmjölk och amning är bäst för det nyfödda barnet, ändå 

fortsätter amningsstatistiken sjunka i Sverige. Vi har själva barn och olika erfarenheter av 

amning samt att vi har flertalet vänner som slutat amma tidigare än önskat till följd av 

upplevelser av bristfällig amningsvägledning från vårdpersonal. Vi upplever att mycket av 

den forskning som finns idag beskriver mammors upplevelser av amningsvägledning. I och 

med detta väcktes intresset för att studera amningsvägledning ur barnmorskors perspektiv. 

Vilket ledde fram till ämnesvalet för detta examensarbete om att kartlägga barnmorskors 

erfarenheter av och inställning till amning och amningsvägledning. 

2 BAKGRUND 

2.1 Amning ur ett historiskt perspektiv 

2.1.1 Uppfostran genom amning 

Historiskt sett har amning varit en kvinnokunskap som förts vidare från generation till 

generation genom att människor levde i stora familjer och äldre kvinnor lärde nyblivna 

mammor om barnskötning och amning. Amning var på så sätt en naturlig del av livet (SOU, 

1993:86; Svensson & Zwedberg, 2016). Under mitten av 1700-talet började pediatriken, 

spädbarnsvårdens eget vetenskapliga kunskapsområde, att utvecklas. Det resulterade i att 

äldre seder och bruk gällande barns omvårdnad successivt fick ge plats åt ett mer reglerat och 

styrt synsätt. Amningen blev en del av pediatriken och sågs då endast som ett 

uppfödningssätt där fokus låg på näringsinnehållet i bröstmjölken. Uppfostran skulle börja 

redan av spädbarn och innebar att vuxna inte skulle ta hänsyn till barnets signaler, utan 

genom att låta barnet vänta och att vänja sig vid det obehag som uppkommer av exempelvis 

hunger och andra behov som inte blir tillfredsställda. En reglerad amning blev till följd av 

detta ett sätt att disciplinera barn (Kylberg, Westlund & Zwedberg, 2018). Detta synsätt fick 

genom gradvis förändring stor genomslagskraft och under 1900-talets början hade det ett 

betydande inflytande inom barnavården, som beskrivs nedan (Zwedberg, 2010).  
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2.1.2 Från hemförlossningar till sjukhusförlossningar 

År 1950 föddes majoriteten av barnen i Sverige på sjukhus och andelen hemförlossningar var 

endast fem procent (Lundgren, 2010, 2016). Gamla traditioner och kunskaper om amning 

ersattes med det reglerade synsättet som pediatriken medförde. Detta ledde till att praktiska 

kunskaper om amning som tidigare lärts ut i hemmen gick förlorade och amningen 

försvårades, vilket orsakade en sjunkande amningsfrekvens (Kylberg m.fl., 2018; SOU, 

1993:86). På sjukhusen vårdades nyfödda barn i så kallade barnsalar, separerade från 

mammorna. Amning skedde på bestämda tider och under begränsad tid (SOU, 1993:86; 

Zwedberg, 2010). 

2.1.3 Industritillverkad bröstmjölksersättning 

På 1960-talet började industritillverkade mjölkblandningar komma ut på marknaden, som 

substitut till bröstmjölk och amning. Företagen som tillverkade bröstmjölksersättningarna 

marknadsförde ersättningarna som likvärdiga med bröstmjölk. Vid det här laget hade den 

kvinnokunskap som tidigare funnits om amning gått förlorad i och med den reglerade synen 

på amning som lärts ut till mammor via litteratur och från BB och barnavårdscentraler under 

flera decennier. Många kvinnor upplevde på grund av detta att amningen var svår och en 

vanlig föreställning var att inte ha tillräckligt med bröstmjölk för sitt barn (Zwedberg, 2010). 

Vetskapen om att den minskade mjölkproduktionen berodde på schemalagd amning med 

begränsad sugtid fanns varken hos kvinnorna eller vårdpersonalen. Barnen ordinerades 

tillmatning i form av industrilagad bröstmjölksersättning, gick upp i vikt och mammorna 

upplevde lättnad över att få avlastning i den kravfyllda amningen, vilket resulterade i ännu 

sämre mjölkproduktion. Den industrilagade bröstmjölksersättningens intåg i barnavården 

ledde till ytterligare sjunkande amningsfrekvens (Kylberg m.fl., 2018; SOU: 1993,86). 

2.1.4 Paradigmskifte inom amning 

I början av 1970-talet förändrades åter inställningen kring amning. Amningens många 

fördelar lyftes fram och gamla amningskunskaper, som tidigare gått förlorade, 

återförvärvades (Kylberg m.fl., 2018). Det började bedrivas forskning kring amning och 

gamla kunskaper som lärts ut bland kvinnor förr blev till vetenskap (Svensson & Zwedberg, 

2016). Den ideella organisationen Amningshjälpen bildades år 1973 och amningsfrekvensen i 

Sverige började stiga. Även miljömedvetenheten och viljan att leva mer naturligt och hållbart 

har bidragit till att amningssiffrorna ökat (SOU, 1993:86; Zwedberg, 2010). År 1992 tog 

World Health Organization [WHO] och United Nations Children’s Fund [UNICEF] initiativet 

till Baby Friendly Hospital Initiative [BFHI] som på svenska kom att kallas ”Amningsvänliga 

sjukhus”. I detta initiativ finns ”De tio stegen för en lyckad amning” (WHO & UNICEF, 

2009).  

Under 1990-talet uppmärksammades partnerns roll för barnet och amningen. Betydelsen av 

båda föräldrarnas aktiva roll i vården kring barnet betonades, för att lära känna barnet och 

uppmärksamma dess signaler (Svensson & Zwedberg, 2016). Genom ny forskning, gamla 

kunskaper och nya lärdomar är nu den reglerade, disciplinerade amningen och barnavården 

så gott som historia. Inställningen till amning blir allt mer positiv (Kylberg m.fl., 2018), det 
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nyfödda barnet ses som en kompetent individ (Svensson & Zwedberg, 2016) och det är 

välkänt att amningen bör anpassas efter barnets behov och ske utifrån barnets signaler. Idag 

finns istället nya utmaningar, som att upprätthålla en hög amningsfrekvens och samtidigt 

åstadkomma jämställdhet i vårdnadsansvaret av barnen mellan föräldrarna (Kylberg m.fl., 

2018). 

2.2 Definitioner 

2.2.1 Helamning 

Helamning eller exklusiv amning innebär barn som enbart har fått bröstmjölk samt 

vitaminer som till exempel D-vitamin, eller läkemedel. Även kallat enbart amning 

(Socialstyrelsen, 2014). 

2.2.2 Delamning 

Delamning eller delvis amning innebär barn som förutom bröstmjölk även har fått 

bröstmjölksersättning, välling eller annan kost (Socialstyrelsen, 2014). 

2.3 Globala rekommendationer 

2.3.1 Den internationella barnmatskoden 

År 1981 tog WHO fram den ”Internationella koden för marknadsföring av 

bröstmjölksersättningar”, även kallad barnmatskoden, som framhäver amningens många 

styrkor i förhållande till andra uppfödningsformer av spädbarn. Barnmatskoden innehåller 

bland annat förbud mot marknadsföring av bröstmjölksersättning, förbud mot 

marknadsföring av produkter som används för att ersätta bröstmjölk (såsom dinappar och 

nappflaskor), förbud mot att företagsrepresentanter får ta kontakt med gravida, spädbarns- 

och småbarnsföräldrar samt förbud mot gratisprover av bröstmjölksersättning och andra 

produkter som hör samman med bröstmjölksersättning (WHO, 1981). 

2.3.2 Innocentideklarationen 

WHO och UNICEF noterade under 1980-talet att barnmatskoden överträddes ideligen och 

samlade därför hälsopolitiker från hela världen i Florens, Italien, år 1990. Efter mötet antogs 

det som kom att kallas Innocentideklarationen och som ska fungera som ett komplement till 

den internationella barnmatskoden för att tydliggöra hur hälso- och sjukvården ska arbeta 

för att främja amning (SOU, 1993:86; Zwedberg, 2010). Innocentideklarationen gör gällande 

att hälsovården och andra relevanta instanser ska stödja helamning i sex månader och 
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delamning i upp till två år eller längre. Tilläggskost ska främjas vid lämplig tidpunkt och då 

ihop med fortsatt amning. Familjer med problematiska omständigheter ska få anpassat stöd 

för att kunna föda upp barnen på ett säkert sätt. Vidare ska det enligt Innocentideklarationen 

finnas en gemensam policy i nationella handlingsplaner för uppfödning av spädbarn och 

småbarn och den internationella koden för marknadsföring av bröstmjölksersättningar ska 

ges stöd genom befogade insatser. Det har gjorts framsteg inom amning tack vare 

Innocentideklarationen, men mycket arbete kvarstår (UNICEF, 2005). 

2.3.3 Amningsvänliga sjukhus 

När Innocentideklarationen skulle implementeras i hälso- och sjukvården samlade WHO och 

UNICEF barnläkare, förlossningsläkare, barnmorskor, sjuksköterskor och ideella 

organisationer från hela världen och initiativet Baby Friendly Hospital Initiative [BFHI] 

antogs (SOU, 1993:86; Zwedberg, 2010). BFHI utgår från tio kvalitetskriterier; ”De tio stegen 

för en lyckad amning” (se Bilaga A) (WHO & UNICEF 2009), som ska ses som ett verktyg för 

sjukhus runt om i världen att skapa goda förutsättningar för amning (Kylberg m.fl., 2018). 

Tanken var att genom att förbättra hälso- och sjukvårdspersonals kunskap om och inställning 

till amning skulle mammor och familjer få ökat stöd i amningen och därmed skulle 

amningsfrekvensen öka (Svensson & Zwedberg, 2016). I Sverige kom BFHI att kallas 

”Amningsvänliga sjukhus” och det blev en kampanj som den svenska regeringen antog år 

1992. Den pågick fram till år 2004 med fortlöpande nationella uppföljningar och 

utvärderingar, men år 2004 lades kampanjen ned på grund av bristande intresse från 

sjukhusens sida (Zwedberg, 2010).  

2.3.4 Amningsrekommendationer  

WHO (2003) har formulerat en global strategi för uppfödning av spädbarn och små barn, 

som komplement till barnmatskoden. Den beskriver internationella rekommendationer kring 

amning. Dessa är att amning är fullt tillräckligt som enda föda för spädbarn upp till sex 

månaders ålder samt att delamning bör främjas upp till två års ålder eller längre. 

Socialstyrelsen (2014) står bakom dessa rekommendationer men har översatt 

rekommendationerna till svenska förhållanden. Rekommendationen är helamning i sex 

månader och sedan fortsatt amning i kombination med introduktion av tilläggskost under 

första levnadsåret eller så länge familjen vill. Socialstyrelsen påpekar dock även betydelsen av 

individanpassad vägledning utifrån enskilda familjers olika situationer. 
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2.4 Amningsfrekvens i Sverige 

Enligt Socialstyrelsen (2018) var amningsfrekvensen i Sverige som högst mellan åren 1995–

2004, då den amningsvänliga kampanjen pågick. År 2004 hel- eller delammade 83 procent 

av alla barn vid fyra månaders ålder. Motsvarande siffra för barn vid sex månaders ålder var 

72 procent år 2004. Sedan år 2004 har dock amningsfrekvensen över lag i Sverige successivt 

minskat.  

Initiering av amning ligger högt i Sverige, 95 procent av alla nyfödda barn hel- eller 

delammade vid en veckas ålder år 2016; varav helamning motsvarade 76 procent. Därefter 

sjunker amningsfrekvensen med stigande ålder på barnet. 

 

Bilden saknas i den elektroniska 

 utgåvan av upphovsrättsliga skäl. 

Figur 1: Andel enbart och delvis ammade barn 2016 (Socialstyrelsen, 2018). 

  

 Vid två månaders ålder helammade 63 procent och motsvarande 51 procent vid fyra 

månaders ålder. Därefter sjunker amningsfrekvensen drastiskt och år 2016 helammade 

knappt 14 procent av barnen vid sex månaders ålder (Socialstyrelsen, 2018), trots att den 

globala rekommendationen är exklusiv amning i minst sex månader (Livsmedelsverket, 

2018; UNICEF, 2005; WHO, 2003). 

Amning bland barn i åldrarna nio till 12 månader i Sverige handlar nästan uteslutande om 

delamning då majoriteten av barnen även får annan föda utöver bröstmjölk i den åldern. 

Amningsfrekvensen för barn i åldrarna nio till 12 månader har dock ökat något sedan år 

2010. År 2016 ammade drygt 40 procent av barnen vid nio månaders ålder och drygt 25 

procent av barnen vid 12 månaders ålder (Socialstyrelsen, 2018). 

2.5 Amningens hälsoeffekter 

2.5.1 Hälsoeffekter för barnet 

Bröstmjölk innehåller alla komponenter som krävs för att täcka barnets behov och är således 

den bästa födan för det nyfödda barnet. Bröstmjölken anpassar sig efter barnets enskilda 

behov för att främja tillväxt och ge ett gott immunförsvar (Hauck m.fl., 2016; Stuebe & 

Schwarz, 2010). Bröstmjölk och amning har många positiva hälsoeffekter för barnet, bland 

annat minskar det risken för infektioner under barnets första levnadsår samt skyddar mot 

gastrointestinala infektioner, öroninflammationer och även infektioner i övre- och nedre 

luftvägarna. I ett långsiktigt perspektiv skyddar amning från senare utveckling av astma och 

allergier samt minskar risken för övervikt och metabola sjukdomar under barndomen 

(Stuebe & Schwarz, 2010). Amning minskar även risken för vissa barncancersjukdomar och 
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plötslig spädbarnsdöd (Vennemann m.fl., 2009). Även om barnet delammas finns ett visst 

skydd (Svensson & Zwedberg, 2016).  

2.5.2 Hälsoeffekter för mamman 

Positiva hälsoeffekter av amning förekommer inte endast för barnet, utan även hos mamman 

finns övertygande hälsoeffekter (Svensson & Zwedberg, 2016). Amning bidrar till utsöndring 

av hormonet oxytocin som verkar livmodersammandragande och minskar risken för 

postpartumblödning den första tiden efter förlossningen (Berglund, 2015). Att amma främjar 

även anknytningen mellan mamma och barn och hjälper mamman att anpassa sig till den 

nya situationen som förälder (Hauck m.fl., 2016; Stuebe & Schwarz, 2010). Det finns 

beskrivet att amning reglerar sömn- och vakenhetsmönstret för både mamma och barn, 

vilket bidrar till att mammor som ammar känner sig mindre trötta, vilket också kan 

förebygga postpartumdepression (Figueiredo, Dias, Brandão, Canário & Nunes-Costa, 2012). 

Vidare har amning visat sig minska risken för att utveckla äggstockscancer, bröstcancer, 

diabetes typ 2 (Ross-Cowdery, Lewis, Papic, Corbelli & Schwarz, 2017) och hjärt-

kärlsjukdomar (Stuebe & Schwarz, 2010). Helamning kan dessutom fungera som en fullgod 

preventivmetod då nivåerna av prolaktin i kroppen ökar vid amning, vilket reducerar GnRH-

produktionen och vid regelbunden amning bidrar detta till utebliven ägglossning (Tydén, 

2016). Information till nyblivna mammor om amningens fördelar för den maternella hälsan 

har visat sig ha en stor inverkan på intentionen att amma och på amningsdurationen (Ross-

Cowdery m.fl., 2017). 

2.6 Faktorer som inverkar på amningen 

2.6.1 Positiva faktorer 

Tidigare forskning har visat att en mängd faktorer kan inverka på amningen hos nyblivna 

mammor (Hauck m.fl., 2016). Information om WHO:s amningsrekommendationer har visat 

kunna öka mammors intentioner att amma (Ming Wen m.fl., 2009). Vidare hade kunskap 

om amningens hälsoeffekter positiv effekt på initiering av amning och amningsduration 

(Graffy & Taylor, 2005; Hauck m.fl., 2016; Lamontagne, Hamelin & St-Pierre, 2008; Ming 

Wen m.fl., 2009; Ross-Cowdery m.fl., 2016). Det gällde både information om amningens 

hälsoeffekter för barnet (Graffy & Taylor, 2005) och för kvinnan (Hauck m.fl., 2016; 

Lamontagne m.fl., 2008; Ming Wen m.fl., Ross-Cowdery m.fl., 2016).  

Mammors personlighet och emotionella mående har visat sig ha ett samband med amning 

och amningsutfall enligt en studie från Storbritannien (Brown, 2013). Mammor som ammade 

tenderade att vara mer utåtriktade och självdisciplinerade, än mammor som gav 

bröstmjölksersättning. Emotionell stabilitet var också en faktor som fanns i större 

utsträckning hos mammor som ammade (a.a.). Vidare har socialt stöd visat sig påverka 

amningen. Mammor upplevde att deras partner var den som stöttade och gav mest 

uppmuntran genom amningen (Kervin, Kemp & Jackson Pulver, 2010; Lamontagne m.fl., 
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2008). Sociala medier och föräldragrupper har visat sig kunna fungera som ett stöd i 

amningen för mammor. Där kunde erfarenheter delas med andra i liknande situation och på 

så sätt få stöd (Hall m.fl., 2014).  

2.6.2 Negativa faktorer 

Det stöd och den amningsvägledning som nyblivna mammor kan behöva är komplicerad 

(Hauck m.fl., 2016). En tidigare studie har visat att mammor ansåg att amning hade en 

negativ effekt på kroppsvikt och kroppsuppfattning. Det var främst brösten och deras form 

och utseende som mammorna oroade sig för. Av denna anledning valde en del mammor att 

avstå amning (Brown, Raynor & Lee, 2011). Oro för utseende och bröstmjölksläckage 

påverkade också amningen (Brown, 2013). Tidig hemgång, inom sex timmar postpartum, var 

associerat med sämre amningsutfall (Henderson & Redshaw, 2010). Vidare var en vanlig 

upplevelse hos mammor att det fanns för lite bröstmjölk för barnet. Oro för otillräcklig 

mjölkmängd ledde många gånger till att mammorna började tillmata sina barn med 

bröstmjölksersättning eller slutade amma helt (Abuidhail, Al-Modallal, Yousif & Almresi, 

2014; Brown m.fl., 2011; Hall, McLelland, Gilmour & Cant, 2014; Jarlenski m.fl., 2014; 

Kronborg, Harder & Hall, 2015; Lamontagne m.fl., 2008; Tahir & Al-Sadat, 2012). En 

tidigare studie har visat att en del mammor upplevde att barn som fick bröstmjölksersättning 

var mer nöjda och sov längre än barn som ammade (Brown, 2013). I tidigare studier har det 

framkommit att mammor gav sina nyfödda barn tröstnapp, vilket visade sig ha samband med 

amningsproblem och även tidigt amningsavslut (Almqvist-Tangen m.fl., 2011; Yilmaz m.fl., 

2017). 

Genom att avstå amning upplevde mammorna i en tidigare studie mer frihet att ägna sig åt 

annat, som exempelvis att sova, utföra hushållssysslor, se efter andra barn och lämna 

hemmet utan att behöva vara hemma en viss tid. Att amma i det offentliga rummet var något 

som mammor upplevde obekvämt och genant. Flaskmatning upplevdes mer accepterat i det 

offentliga rummet (Bonia m.fl., 2013). Socialt stöd påverkade också amningen (Kervin m.fl., 

2010). När det gällde att fatta beslut om huruvida mammorna skulle amma eller flaskmata 

sitt barn menade mammorna att den egna mamman spelade en viktig roll. Mammorna 

upplevde att stöd gällande amning från den egna mamman uteblev om mammorna själva 

blivit flaskmatade som barn (Bonia m.fl., 2013). Mammor upplevde minst stöd i amningen 

från barnmorskor och övrig vårdpersonal i amningen (Kervin m.fl., 2010). 

2.7 Mammors upplevelser av amning 

Tidigare studier har visat att nyblivna mammor upplevde amning svårare än väntat (Brown 

m.fl., 2011; Graffy & Taylor, 2005; Sheehan, Schmied & Barclay, 2009), exempelvis beskrevs 

det att amningen ofta kantas av amningsproblem såsom ömma och såriga bröstvårtor 

(Almqvist-Tangen m.fl., 2011; Brown, 2013; Goyal, Banginwar, Ziyo & Toweir, 2011; Hall, 

m.fl., 2014; Kronborg m.fl., 2015; Lamontagne m.fl., 2008; Yilmaz m.fl., 2017), smärta 

(Graffy & Taylor, 2005; Schilling Larsen & Kronborg, 2013), svårigheter att få barnet att ta ett 

bra tag (Brown, 2013; Goyal m.fl., 2011), för lite bröstmjölk (Almqvist-Tangen m.fl., 2011; 
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Hall m.fl., 2014 Jarlenski m.fl., 2014; Kronborg m.fl., 2015; Lamontagne m.fl., 2008; Tahir & 

Al-Sadat, 2012; Yilmaz m.fl., 2017) samt bröstproblem som mjölkstockning och 

bröstinflammation (Abuidhail m.fl., 2014; Goyal m.fl., 2011; Schilling Larsen & Kronborg, 

2013).  

Flertalet mammor gav upp amningen på grund av svårigheterna och gick över till 

flaskmatning med bröstmjölksersättning istället. I vissa fall beskrevs det att det var anhöriga 

som övertalade mammorna till att sluta amma, då anhöriga såg hur påfrestande amningen 

var för mammorna (Hall m.fl., 2014). Flera studier har funnit att mammor som gav upp 

amningen beskrev känslor av skuld och misslyckande över att inte ha kunnat amma sitt barn 

(Brown m.fl., 2011; Lamontagne m.fl., 2008; Palmér, Carlsson, Mollberg & Nyström, 2012; 

Schilling Larsen & Kronborg, 2013; Sheehan m.fl., 2009). Mammorna kände att idealet som 

mamma inte uppnåddes när amningen inte var genomförbar (Lamontagne, m.fl., 2008; 

Palmér m.fl., 2012). Samtidigt upplevde en del mammor lättnad över att sluta amma. Barnet 

gick upp tillfredsställande i vikt med bröstmjölksersättning och mammorna kände sig 

piggare (Lamontagne m.fl., 2008) och hade mer energi att umgås med sina barn (Schilling 

Larsen & Kronborg, 2013). En del mammor menade att bröstmjölksersättning var lika bra, 

eller till och med bättre, än bröstmjölk (Jarlenski m.fl., 2014). Mammor som flaskmatade 

sina barn upplevde att anknytningen med barnet inte påverkades av flaskmatningen. Dessa 

mammor kunde inte föreställa sig att bandet med barnet hade varit starkare genom amning 

(Schilling Larsen & Kronborg, 2013). Mammor som hade flaskmatat tidigare barn och sedan 

ammade nästa barn upplevde däremot att amningen var något unikt och något som skapade 

en speciell symbios mellan mamma och barn (Hauck m.fl., 2016). 

Mammor som fortsatte att amma trots svårigheterna beskrev beslutsamheten att amma sitt 

barn. Målmedvetenheten drev mammor till att övervinna amningsproblemen (Hall m.fl., 

2014; Hauck m.fl., 2016; Kronborg m.fl., 2015; Lamontagne m.fl., 2008; Schilling Larsen & 

Kronborg, 2012). Även mammor som initialt inte tänkt amma om problem uppstod beskrev 

målmedvetenhet att fortsätta trots svårigheterna. Dessa mammor levde på hoppet om att 

amningen skulle bli lättare och bättre med tiden. Mammorna beskrev att socialt stöd från 

partner och andra anhöriga gav uppmuntran till att fortsätta amma (Lamontagne m.fl., 

2008).  

2.8 Mammors upplevelser av amningsvägledning 

Tidigare studier har visat att många mammor upplevde att den amningsvägledning som gavs 

var bristfällig (Brown, 2013) och detta var en anledning till att många slutade amma tidigare 

än planerat (Schilling Larsen & Kronborg, 2013). Amningsvägledningen beskrevs som 

tvetydig (Graffy & Taylor, 2005; Hall m.fl., 2014; Kronborg m.fl., 2015; Lamontagne m.fl., 

2008; Palmér m.fl., 2012), generell (Sheehan m.fl., 2009) och präglad av tidsbrist (Graffy & 

Taylor, 2005; Hall m.fl., 2014). Mammor beskrev att mer individanpassad 

amningsvägledning önskades (Bäckström, Hertfelt Wahn & Ekström, 2010) och praktiska 

råd uppskattades (Bäckström m.fl., 2010; Henderson & Redshaw, 2010). Flertalet mammor 

betonade betydelsen av att barnmorskan satt ned och tog sig tid att ge amningsvägledning 
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(Graffy & Taylor, 2005; Hall m.fl., 2014; Sheehan m.fl., 2009; Weimers, Svensson, Dumas, 

Navér & Wahlberg, 2006). Mer antenatal information (Graffy & Taylor, 2005) och postnatal 

amningsvägledning efterfrågades (Sheehan m.fl., 2009). Mammor önskade att mer kunskap 

om amningens verklighet hade givits redan innan barnet föddes (Graffy & Taylor, 2005), att 

amning ofta upplevs väldigt olika av alla och att alla kanske inte kan amma (Sheehan m.fl., 

2009). Mammorna upplevde att information uteblev om amningsrelaterade problem som 

kunde uppstå (Brown m.fl., 2011; Sheehan m.fl., 2009), istället hade mammorna fått höra att 

amning var naturligt och därmed något som alla kunde genomföra (Palmér m.fl., 2012). 

Detta fick mammorna att känna att det var deras fel att amningsproblem uppstått (Sheehan 

m.fl., 2009).  

Tidigare studier har visat att amningsvägledning med hands on-teknik förekom, det vill säga 

att barnmorskan handgripligen tog på mammans bröst och i barnet. Detta uppskattades inte 

av mammorna (Bäckström m.fl., 2010; Sheehan m.fl., 2009; Weimers m.fl., 2006), 

mammorna upplevde det som integritetskränkande och ytterligare försvårande för 

amningen. Hands on-teknik ledde även till att mammorna tappade förtroendet för 

barnmorskorna som använde sig av det (Palmér m.fl., 2012).  
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2.9 Barnmorskans roll i amningen 

Enligt kompetensbeskrivningen för legitimerad barnmorska (Svenska Barnmorskeförbundet, 

2018) ska barnmorskan ha kompetens att informera om det nyfödda barnets beteende och 

behov. Barnmorskan ska även främja amning och informera om amningens hälsofördelar för 

kvinnan och barnet. Vidare ska barnmorskan ha förmåga att initiera den första amningen 

samt individanpassa vård vid amningens etablering. Att kunna bedöma barnets behov av och 

ge stöd vid annan uppfödning än amning och bröstmjölk hör också till barnmorskans 

kompetensområde. Barnmorskan ska även ha kompetens att identifiera och bedöma 

amnings- och bröstkomplikationer och behov av uppföljning gällande amning. Barnmorskan 

ska även arbeta efter lagar, författningar, föreskrifter och allmänna råd inom hälso- och 

sjukvård samt medverka till att forskningsresultat implementeras och tillämpas kliniskt 

(a.a.). 

Palmér (2010) menar att barnmorskan har en viktig roll i etableringen av amningen och 

därför är det viktigt att barnmorskan har kännedom om vilka erfarenheter och vilken 

inställning som finns hos barnmorskan själv om amning. Dessa faktorer kan påverka 

amningsvägledningen. Amning berör och väcker känslor hos många, även barnmorskor, och 

med anledning av detta är det lätt att den egna inställningen och erfarenheterna av amning 

tar över amningsvägledningen. På grund av detta är det av stor betydelse att 

amningsvägledning sker professionellt och bygger på evidensbaserad kunskap. I 

amningsvägledningen är det alltid kvinnan som ska stå i centrum. Kvinnan ska bli bemött 

och bekräftad som en unik individ i den specifika situation kvinnan befinner sig. 

Barnmorskan ska på ett respektfullt och lyhört sätt lyssna till kvinnans erfarenheter och 

förväntningar och basera amningsvägledningen på detta (Palmér, 2010).  

Barnmorskor besitter en särskild kunskap om spädbarns beteende. Om barnmorskor är 

lyhörda för mammors önskan om stöd kan barnmorskor hjälpa mammor att lära sig känna 

igen och förstå barnets signaler och på så sätt också bli stärkta och trygga i sin roll som 

mamma. Relationen mellan mamma och barn påverkas på så sätt av relationen mellan 

barnmorska och mamma (Zwedberg, 2010). Genom att bekräfta och stödja kvinnan i 

amningsvägledningen kan således självförtroendet både i föräldraskapet och amningen 

stärkas (Palmér, 2010).  

Amningsvägledning är mångfacetterat och komplext (Hauck m.fl., 2016). Enligt Palmér 

(2010) bör amningsvägledning påbörjas redan under graviditeten. Fortlöpande 

amningsvägledning och förberedelse genom graviditeten och även efter förlossningen är att 

föredra, istället för enstaka undervisningstillfällen. Vid amningsvägledning under 

graviditeten bör fokus inte enbart ligga på amningen som födokälla, utan även på amningens 

betydelse när det gäller trygghet, värme och anknytning. Samstämmighet gällande amning 

mellan mödrahälsovården, förlossningen, BB och barnhälsovården är avgörande för att 

kvinnorna och familjerna ska få likvärdig information och amningsvägledning genom hela 

amningsperioden (a.a.).  
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2.10 Teoretisk referensram 

2.10.1 Solstolsmodellen (the deckchair theory) 

Amning är mångfacetterat och den nyblivna mammans välbefinnande påverkas av flertalet 

olika faktorer. För att tydliggöra detta och visa på barnmorskans roll i förhållande till 

mammans välbefinnande användes Jean Balls ”the deckchair theory” [solstolsmodellen] 

(Bryar & Sinclair, 2011) i detta examensarbete. Jean Ball är en brittisk barnmorska som 

genom sin forskning utformat solstolsmodellen. Teorin har för avsikt att illustrera hur olika 

faktorer påverkar mammans välbefinnande och kan användas som ett verktyg i arbetet med 

att stötta nyblivna mammor. Solstolsmodellen är utformad som en solstol, där basen utgörs 

av mödravården och barnmorskan, stommen är mammans personlighet med tidigare 

erfarenheter och livskriser, stödbenet står för socialt stöd och själva sitsen illustrerar 

mammans välbefinnande. För att den nyblivna mamman ska kunna sitta stabilt i solstolen är 

det en förutsättning att solstolens andra tre delar är stadiga, i annat fall kommer stolen 

kollapsa. Om delarna inte riktigt passar ihop kan det hända att stolen ändå hålls upprätt, 

men mamman kommer uppleva den som obekväm och spänd (a.a.). 

2.10.2 Att stödja och stärka 

För att förtydliga barnmorskans roll i mötet med mamman, vilket var fokus i detta 

examensarbete, användes förutom solstolsmodellen även Berg och Lundgrens (2010) 

beskrivning av att stödja och stärka. Stöd är av betydelse för den nyblivna mamman för att 

främja en positiv upplevelse och där är barnmorskans stödjande roll central. Barnmorskans 

roll är att främja det naturliga i graviditet, barnafödande och i puerperiet. Genom att finnas 

som ett stöd för mamman kan barnmorskan stärka mammans egna resurser och främja hälsa 

och välbefinnande. Vården kring den gravida kvinnan och så småningom nyblivna mamman 

bör utgå från en vårdrelation som präglas av tillit och syfta till att stärka mamman och 

fokusera på det normala och unika i mammans livsvärld. Att bli förälder är en omvälvande 

process som kräver stöd med utgångspunkt i den enskilda individens förutsättningar och 

behov och där har barnmorskan en viktig roll att spela (a.a.). 
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2.11 Problemformulering 

Amning är noga studerat och bevisat vara det bästa för det nyfödda barnet, både på grund av 

näringsinnehållet och hälsoeffekterna. Ändå visar amningsstatistiken på en sjunkande trend. 

Bristande stöd från hälso- och sjukvården är en anledning till att nyblivna mammor slutar 

amma sina barn före sex månaders ålder, som är amningsrekommendationen från WHO och 

Socialstyrelsen. Mammor upplever att amning är svårare än väntat, smärtsamt och kantat av 

diverse problem såsom ömma bröstvårtor, mjölkstockning och uppfattningen av att ha för 

lite bröstmjölk. Amningsvägledning beskrivs av mammor som bristfällig, otillgänglig, 

tvetydig, stressad och generaliserad. Nyblivna mammor uttrycker en önskan att barnmorskor 

tar sig tid att sitta ned och ge mer individanpassad amningsvägledning samt mer antenatal 

och postnatal amningsinformation. Medan mammors upplevelser av amning och 

amningsvägledning är välstuderat finns det inte lika mycket forskning ur barnmorskors 

perspektiv. Genom att ta reda på barnmorskors erfarenheter av och inställning till amning 

och amningsvägledning skulle eventuella kunskapsbrister kunna åtgärdas och 

missuppfattningar förebyggas. 

3 SYFTE 

Syftet var att kartlägga barnmorskors erfarenheter av och inställning till amning och 

amningsvägledning, med utgångspunkt från antalet yrkesverksamma år som barnmorska. 

4 METOD 

4.1 Design 

Detta examensarbete genomfördes som en prospektiv tvärsnittsstudie med kvantitativ 

design. Prospektiv tvärsnittsstudie används för att undersöka syftet vid en viss tidpunkt 

under ett mättillfälle (Billhult, 2017a). Kvantitativ ansats valdes då kartläggningens resultat 

skulle grunda sig på ett större antal individer för att på så sätt öka möjligheten att kunna 

generalisera deltagarnas erfarenheter i en större population (Olsson & Sörensen, 2007). För 

detta examensarbete har datainsamling genomförts med hjälp av en webbaserad enkät som 

utformades utifrån examensarbetets syfte. 
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4.2 Webbenkät 

Vid utformandet av enkäten konstruerades 33 egenformulerade påståenden i samråd med 

handledare. Enligt Billhult (2017b) är betydelsefullt att i en enkätundersökning kunna 

använda sig av en redan utformad och testad enkät, därför användes även 38 frågeställningar 

och påståenden från en befintlig enkät utformad av Ekström, Matthisen, Widström och 

Nissen (2005). Ett antal av dessa påståenden modifierades för att bättre svara på syftet för 

detta examensarbete. När enkäten i sin helhet skulle utformas följdes samma frågestruktur 

och svarsalternativ som ursprungsenkäten men med syftet för detta examensarbete som 

utgångspunkt.  

Enkäten (se Bilaga B) konstruerades på webbsidan www.webbenkater.com, som är ett 

enkätverktyg som ger möjlighet att utforma egna enkäter. Den kom att bestå av totalt 71 

frågeställningar och påståenden som delades upp i fyra avsnitt, vilka var; 

bakgrundsinformation, egen amningserfarenhet, inställning till amning samt 

amningsutbildning. Bakgrundsinformationen bestod av tio frågeställningar vilka berörde 

deltagarnas kön, ålder, yrkesverksamma år, arbetsplats, eventuell extra amningsutbildning 

och intresse för amning. Den sista frågeställningen i bakgrundsinformation löd ”Har du själv 

barn?”, om personen svarade ”Ja” öppnades avsnittet egen amningserfarenhet som belyste 

initiering, duration och upplevelsen av den egna amningen. Detta avsnitt bestod av fyra 

frågeställningar. Om personen svarade ”Nej” på frågan om egna barn öppnades avsnittet 

inställning till amning direkt. I avsnittet inställning till amning fick deltagarna 49 

påståenden, uppdelade i två olika delar, angående erfarenheter av amning och 

amningsvägledning med svarsalternativen: ”Stämmer inte alls – Stämmer inte särskilt bra – 

Stämmer ganska bra – Stämmer precis”. Sist i avsnittet inställning till amning fanns en 

rangordningsfråga och en flervalsfråga. Avsnittet amningsutbildning innefattade sju 

påståenden om amningsutbildning med samma svarsalternativ som föregående avsnitt. I den 

avslutande frågeställningen gavs deltagarna möjlighet att i en fritextruta specificera önskad 

fortbildning inom amning, om ytterligare amningsutbildning önskades. 

4.2.1 Pilotstudie 

Innan enkäten fastställdes ombads sju barnmorskor delta i en pilotstudie för att undersöka 

om frågorna var konstruerade på ett lättförståeligt sätt (Billhult, 2017b). Pilotstudien avsåg 

även att mäta validiteten och reliabiliteten. Validitet och reliabilitet är begrepp som används 

vid kvantitativa studier och avser att mäta studiens trovärdighet. Validitet innebär att 

mätinstrumentet mäter det som avses att mätas och reliabilitet beskriver hur väl studien går 

att upprepa, det vill säga att resultaten överensstämmer vid ytterligare användning av 

mätinstrumentet (Olsson & Sörensen, 2007). Deltagarna i pilotstudien uppmanades besvara 

enkäten under tidtagning för att kontrollera att den inte var för tidskrävande, vilket den inte 

ansågs vara. Efter reflektion kring uppkomna synpunkter från deltagarna i pilotstudien 

modifierades några enstaka påståenden. Svaren från deltagarna i pilotstudien ansågs kunna 

användas i examensarbetets analys då endast mindre korrigeringar av enkäten behövde 

göras.  

http://www.webbenkater.com/
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4.3 Urval 

Inklusionskriterier för detta examensarbete var att deltagarna skulle vara yrkesverksamma 

barnmorskor i Sverige som någon gång i månaden kom i kontakt med amningsvägledning. 

Deltagare till att besvara enkäten utsågs genom bekvämlighetsurval då enkäten publicerades 

i en grupp på Facebook där kraven för medlemskap var att vara barnmorska eller 

barnmorskestuderande. Bekvämlighetsurval innebär att deltagare blir tillfrågade att 

medverka i en studie genom att information om studien publiceras ihop med enkäten i ett 

forum där potentiella deltagare finns (Trost & Hultåker, 2016), en specifik Facebookgrupp i 

detta examensarbete. För att kunna generalisera resultatet var det betydelsefullt att lämna ut 

enkäten till en grupp som ansågs kunna representera populationen som avsågs undersökas 

(Polit & Beck, 2017).  

4.4 Datainsamling och genomförande 

Efter genomförd pilotstudie och godkännande av handledare publicerades en länk till 

enkäten med tillhörande missivbrev i Facebookgruppen ”Barnmorska – aktuellt och 

intressant”. Medlemmarna i denna Facebookgrupp är uteslutande barnmorskor eller 

barnmorskestudenter. Detta säkerställs genom att vid förfrågan om medlemskap måste den 

ansökande besvara några frågor för att garantera att personen passar in på kraven, vilka är 

att vara legitimerad barnmorska eller barnmorskestuderande. I missivbrevet, som medföljde 

enkätutskicket, framgick det att enkäten kunde besvaras helt anonymt då inga IP-adresser 

sparades. Varje inkommet svar på enkäten numrerades med en kod, koderna kunde inte 

spåras till deltagarna, utan fungerade endast som ett verktyg för att sammanställa svaren och 

underlätta analysen. För att minska risken för att deltagare besvarade enkäten flera gånger 

låstes deltagarnas webbläsar-ID efter slutförandet av enkäten.  

Enkäten var publicerad och tillgänglig under sex dygn. Majoriteten av deltagarna besvarade 

enkäten under de fyra första dygnen, därefter minskade deltagandet. Efter sex dygn 

avslutades enkäten, då svarsfrekvensen avtog. Totalt inkom 130 enkäter, av dessa 

exkluderades sex som var ofullständigt besvarade då dessa deltagare endast besvarat 

bakgrundsfrågorna. Fyra deltagare uppfyllde inte inklusionskriterierna då dessa deltagare 

kom i kontakt med amningsvägledning mer sällan än någon gång i månaden. Elva deltagare 

valde att endast svara på bakgrundsfrågorna och första delen av inställning till amning. Dessa 

deltagares svar analyserades ändå då svaren från den första delen gav substans till resultatet, 

men obesvarade frågor räknades som internt bortfall. Internt bortfall innebär att deltagare 

glömt eller valt att inte besvara vissa delar i enkätundersökningen (Japec m.fl., 1997). Det 

totala materialet grundade sig på sammanlagt 120 deltagare. 
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4.5 Etiska överväganden 

I detta examensarbete har hänsyn tagits till Vetenskapsrådets fyra forskningsetiska principer 

som är huvudkrav vid all forskning. Dessa principer är; informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2018).  

För att uppfylla informationskravet fick deltagarna läsa ett missivbrev i början av 

enkätundersökningen där examensarbetets syfte beskrevs, samt att deltagandet var helt 

frivilligt och deltagarna när som helst under besvarandet av enkäten kunde avbryta. 

Samtyckeskravet innebär att varje deltagare behöver ge sitt samtycke till medverkan 

(Vetenskapsrådet, 2018). I detta fall uppfylldes det genom att det i missivbrevet framgick att 

deltagarna gav sitt samtycke genom att besvara enkäten. Dock fanns ingen möjlighet att ta 

tillbaka sin medverkan när enkäten var inskickad då enkäten var anonymiserad och därmed 

sparades inga IP-adresser. Detta medförde att hänsyn även tagits till konfidentialitetskravet 

som konkretiseras genom att insamlad data inte ska kunna spåras till enskilda individer. 

Nyttjandekravet innebär att uppgifter och insamlade data inte får användas eller lånas ut till 

andra icke-vetenskapliga syften (Vetenskapsrådet, 2018). Därför beskrevs det i missivbrevet 

att den information som lämnades i enkäten skulle förstöras då examensarbetet var godkänt. 
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4.6 Analys 

Insamlade data har bearbetats och analyserats med deskriptiv statistik enligt Ejlertsson 

(2003) utifrån medelvärden som centralmått och standardavvikelser som spridningsmått. 

Det mått som illustrerar spridningen av deltagarnas svar i förhållande till medelvärdet kallas 

för standardavvikelse (Billhult, 2017c). Påståendenas olika svarsalternativ i enkäten 

motsvarade ett siffervärde som under analysen användes för att beräkna aritmetiska 

medelvärdet och standardavvikelsen; Stämmer inte alls = 1, stämmer inte särskilt bra = 2, 

stämmer ganska bra = 3 och stämmer precis = 4. Det innebar att ett högre medelvärde 

indikerade en starkare inställning mot att påståendet stämmer precis. En del påståenden var 

utformade i motsatt förhållande och medelvärdet förväntades vara lågt, vilket indikerade 

inställning mot att påståendet inte stämde alls. Dessa var påstående nummer; 14, 19, 20, 21, 

23, 30, 38, 40, 44, 48, 50, 51, 54 och 60 (se Bilaga B). 

Materialet sammanställdes och presenteras i resultatet i form av tabeller, figurer och 

diagram. Samtliga beräkningar, tabeller, figurer och diagram utformades i programmet 

Microsoft Office Excel. 

5 RESULTAT 

5.1 Bakgrundsinformation 

Majoriteten av deltagarna identifierade sig som kvinnor (98 procent). Åldern för deltagarna 

var i medeltal 43 år och varierade mellan 25 och 81 år. Deltagarna fick även besvara antalet 

yrkesverksamma som barnmorskor, svaren varierade mellan 1–42 år.  
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5.1.1 Nuvarande arbetsplats 

Minst en deltagare från varje län i Sverige var representerade i Figur 2. Tiden för antalet 

yrkesverksamma år på den nuvarande arbetsplatsen var för samtliga deltagare 6,9 år i 

medeltal, med en variation mellan 1–40 år. 

 

Deltagarnas huvudsakliga arbetsplats presenteras nedan i Figur 3. Majoriteten arbetade inom 

BB, förlossning eller mödrahälsovård. Deltagare som angett ”annat” uppgav delad tjänst 

mellan förlossning, BB, mödrahälsovård, eller arbete på gynmottagning, neonatalavdelning 

eller hade egen verksamhet. 

 

BB-avdelning
29%

Förlossningsavdelning
25%

Amningsmottagning
4%

Mödrahälsovård
24%

Annat
19%

Figur 3: Deltagarnas huvudsakliga arbetsplats 

Blekinge län; 7,5%

Dalarnas län; 3,3%

Gotlands län; 0,8%

Gävleborgs län; 1,7%

Hallands län; 1,7%

Jämtlands län; 1,7%

Jönköpings län; 4,2%

Kalmar län; 0,8%

Kronobergs län; 0,8%

Norrbottens län; 0,8%

Skåne län; 13,3%

Stockholms län; 19,2%Södermanlands län; 2,5%

Uppsala län; 3,3%

Värmlands län; 2,5%

Västerbottens län; 0,8%

Västernorrlands län; 1,7%

Västmanlands län; 10,8%

Västra Götalands län; 12,5%

Örebro län; 5,8%

Östergötlands län; 4,2%

Figur 2: Geografisk fördelning av barnmorskor som besvarat enkäten och ingår i examensarbetet. 
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5.1.2 Ytterligare amningsutbildning 

Majoriteten av deltagarna hade gått någon ytterligare amningsutbildning efter 

barnmorskeutbildningen (73 procent). Av dessa hade en stor del (46 procent) gått intern 

amningsutbildning via arbetet, flera hade gått en extra högskoleutbildning inom amning (32 

procent). En del (11 procent) uppgav privat amningskurs som ytterligare amningsutbildning. 

Deltagare som svarade ”annan utbildning” (11 procent) uppgav utbildningen International 

Board of Certified Lactation Consulants (IBCLC), vilket innebär att sakkunniga inom amning 

genomför en utbildning och ett slutprov för att erhålla certifikat som amningsvägledare 

(https://iblce.org).  

5.1.3 Intresse för amning 

Barnmorskornas intresse för amning skattades på en skala från 0 till 100, där 0 innebar inget 

intresse och 100 innebar stort intresse. Medeltalet för deltagarnas intresse skattades högt 

(84).  

  

https://iblce.org/
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5.2 Egen amningserfarenhet 

Av deltagare som besvarade enkäten hade 93 procent egna barn. Av dessa hade 96 procent 

ammat sitt/sina barn. Amningslängden för deltagarna presenteras i Figur 4.  

 

Figur 4: Amningslängd 

Deltagare som hade ammat sina barn fick även skatta hur den egna amningen upplevdes på 

en skala från 0 till 100, där 0 innebar mycket jobbig och 100 innebar mycket bra. Medeltalet 

för hur deltagarna upplevde sin egen amning skattades högt (83). 

5.3 Inställning till amning 

På grund av barnmorskornas stora variation i yrkesverksamma år delades materialet upp 

utifrån medianvärdet (md=7) av deltagarnas yrkesverksamma år som barnmorska. 

Barnmorskor som varit yrkesverksamma ≤7 år definieras i detta arbete som barnmorskor 

med kort erfarenhet (n=63), och barnmorskor som varit yrkesverksamma >7 år definieras 

som barnmorskor med lång erfarenhet (n=57). Detta för att enligt syftet kartlägga eventuella 

olikheter gällande erfarenheter av och inställning till amning och amningsvägledning i 

relation till antalet yrkesverksamma år som barnmorska.  

För att göra resultatet tydligare och mer överskådligt grupperades påståendena från enkäten i 

åtta olika områden; barnmorskors erfarenheter av den första amningen, barnmorskors 

inställning till amning i praktiken, barnmorskors erfarenheter av handgriplig hjälp, 

barnmorskors erfarenheter av amningsvägledning, barnmorskors erfarenheter av amning ur 

mammors perspektiv, barnmorskors erfarenheter av amningens fördelar, barnmorskors 

inställning till sin egen förmåga att ge amningsvägledning samt barnmorskors erfarenheter 

av amning genom vårdkedjan och vårdens organisation.  

Resultatet presenteras i figurer där medelvärden illustreras med färgade staplar. Gul stapel 

motsvarar medelvärdet för barnmorskor med kort erfarenhet och grön stapel motsvarar 

4%

7%

42%

22%

4%

21%

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

0-3 månader 4-6 månader 7-12 månader 13-18
månader

19-23
månader

>24 månader

A
n

ta
l 

d
el

ta
g

a
re



 

20 

medelvärdet för barnmorskor med lång erfarenhet. I dessa staplar illustreras 

standardavvikelsen som en svart linje. Fullständig resultattabell med samtliga medelvärden 

och standardavvikelser finns att tillgå i bilaga C. 

5.3.1 Barnmorskors erfarenheter av den första amningens betydelse 

Barnmorskor med lång erfarenhet uppgav högre medelvärden än barnmorskor med kort 

erfarenhet gällande betydelsen av den första amningen och amningen under barnets första 

levnadsdygn.  

På frågan om barn som är ovilliga att suga på bröstet under det första dygnet inte behöver 

göra det svarade barnmorskor med lång erfarenhet i större utsträckning mot att det 

”stämmer ganska bra”, medan barnmorskor med kort erfarenhet svarade att det ”stämmer 

inte särskilt bra”. Avseende barnmorskors erfarenheter av att hud mot hud-kontakt försvårar 

amningen uppgav samtliga barnmorskor med kort erfarenhet att det ”stämmer inte alls”, 

därav blev medelvärdet 1,00 och standardavvikelsen 0,0. Med anledning av detta ses ingen 

stapel för barnmorskor med kort erfarenhet på det sista påståendet i Figur 5. 

  

1 2 3 4

25. Det är viktigt att mamma och barn får vara
tillsammans dygnet runt

39. Det är viktigt att barnet suger på bröstet under
sina första två levnadstimmar

43. Barn är duktiga på att kompensera för utebliven
tidig kontakt och amning

52. Barn som inte vill suga behöver inte göra det
under det första dygnet

60. Hud-mot-hud mellan mor och barn försvårar
amningen

≤7 år >7 år

Figur 5: Den första amningen 

(1 = stämmer inte alls, 2 = stämmer inte särskilt bra, 3 = stämmer ganska bra, 4 = stämmer precis) 
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5.3.2 Barnmorskors inställning till amning i praktiken 

Barnmorskors inställning till amning i praktiken handlade om vad barnmorskor ger 

mammor för information kring amning och vilken inställning barnmorskorna själva hade 

kring faktorer gällande amning.  

 

När det gällde barnets position vid bröstet, svarade barnmorskor med kort erfarenhet i högre 

utsträckning att det ”stämmer inte alls” att positionen har något att göra med såriga 

bröstvårtor. Gällande information om handurmjölkning till mammor svarade barnmorskor 

med lång erfarenhet i större utsträckning, att mammor informeras om att det är bra att 

kunna handmjölka. Avseende barnmorskors inställning till om barnet börjar använda bröstet 

som napp uppgav båda grupperna ett lågt medelvärde, men barnmorskor med lång 

erfarenhet angav ett något lägre medelvärde. När det gäller rekommendationen att ge 

tillmatning med kopp eller sked, instämde båda grupperna till att så bör göras.  

 

1 2 3 4

30. Barnets position vid bröstet har inget att göra
med såriga bröstvårtor

33. Jag lär alla mammor att det är bra om de kan
handmjölka

44. Det är inte bra om barnet börjar använda bröstet
som napp

47. En ammande mamma som behöver ge barnet
tillmatning rekommenderas ge det med kopp eller

sked

≤7 år >7 år

Figur 6: Amning i praktiken 

(1 = stämmer inte alls, 2 = stämmer inte särskilt bra, 3 = stämmer ganska bra, 4 = stämmer precis) 
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När det gällde barnmorskors inställning till amning i praktiken ingick en fråga om vad 

barnmorskorna rekommenderade till mammor som uppgav att deras barn ville suga på 

bröstet hela tiden. Drygt hälften av barnmorskorna i båda grupperna svarade att 

rekommendationen till dessa mammor var fortsatt amning. Hud-mot-hud med partner var 

den andra vanligaste rekommendationen barnmorskorna i båda grupperna gav. Barnmorskor 

med lång erfarenhet tenderade att rekommendera hud-mot-hud med partner i något större 

utsträckning än barnmorskor med kort erfarenhet. Den tredje vanligaste rekommendationen 

angavs som annat. Flertalet barnmorskor uppgav att rekommendationerna berodde på 

barnets ålder. Om barnet var äldre kunde rekommendationen vara tröstnapp, medan en 

mamma med ett nyfött barn uppmanades till fortsatt amning. Att motivera för mammor 

varför barnet vill suga mycket hade flera barnmorskor poängterat i fritext. Barnmorskorna 

uppgav betydelsen av att förklara för föräldrarna om sambandet mellan efterfrågan och 

tillgång på bröstmjölk och att amning är mer än bara föda för barnet. En del barnmorskor 

uppgav i fritext under ”annat” att amningsobservation vidtogs som åtgärd, barnmorskor med 

lång erfarenhet uppgav denna åtgärd i större utsträckning. Andra åtgärder som beskrevs i 

fritext var att bedöma barnet utifrån nöjdhet och vikt och att ta reda på vad som menades 

med ”hela tiden”. Ytterligare rekommendationer som främst barnmorskor med kort 

erfarenhet uppgav var att föreslå olika amningsställningar, bärsjal, handurmjölkning och ge 

med kopp eller sked samt att suga på ett finger. Bland barnmorskor med kort erfarenhet var 

det en liten andel som rekommenderade att ge barnet tröstnapp, ingen rekommenderade 

tillmatning i form av bröstmjölksersättning. Bland barnmorskor med lång erfarenhet 

rekommenderade ingen tröstnapp, men däremot rekommenderade ett fåtal att ge tillmatning 

i form av bröstmjölksersättning för barn som ville suga på bröstet hela tiden. 

  

Fortsatt 
amning

52%
Hud-mot-
hud med 
partner

35%

Tröstnapp
0%

Tillmatning med 
ersättning

2%

Annat
11%

Yrkesverksamma >7 år

Fortsatt 
amning

56%
Hud-mot-
hud med 
partner

22%

Tröstnapp
3%

Tillmatning 
med ersättning

0%

Annat
19%

Yrkesverksamma ≤7 år

Figur 7: Barnmorskors rekommendationer till mammor när barnet vill suga på bröstet hela tiden 
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5.3.3 Barnmorskors erfarenheter av handgriplig hjälp 

Barnmorskors erfarenheter av handgriplig hjälp innefattade påståenden om ”hands on-

teknik” och barnets förmåga att själv ta bröstet. Majoriteten av påståenden kring handgriplig 

hjälp var utformade i motsatt förhållande, vilka förväntades ha ett lågt medelvärde. Det enda 

påståendet som inte var utformat i motsatt förhållande var påståendet om användningen av 

lösbröst vid amningsvägledning.  

Barnmorskor med lång erfarenhet uppgav att det ”stämde ganska bra” att barnmorskorna 

använde lösbröst vid amningsvägledning. När det gällde om barnmorskorna använde sig av 

handgriplig hjälp framkom det att barnmorskor med kort erfarenhet instämde i högre grad 

än barnmorskorna med lång erfarenhet. Gällande om barnmorskorna brukade hjälpa till att 

lägga barnet vid mammans bröst uppgav barnmorskor med kort erfarenhet i större 

utsträckning att det ”stämmer ganska bra”. När det gällde påståendet om att det inte går att 

ge amningsvägledning utan att vidröra mammans bröst instämde inte barnmorskor med lång 

erfarenhet till detta, det vill säga att använda ”hands on-teknik”.  

  

1 2 3 4

19. Jag brukar hjälpa mammorna att forma deras bröst
vid amning

20. Jag brukar hjälpa till att lägga barnet vid mammans
bröst

21. De flesta barn behöver hjälp av personalen att ta
bröstet första gången

23. Det går inte att ge amningsvägledning utan att
vidröra mammans bröst

27. Jag använder lösbröst när jag ger
amningsvägledning

38. Det händer att jag använder mig av 'hands on'-
teknik när jag ger amningsvägledning

≤7 år >7 år

Figur 8:Handgriplig hjälp 

(1 = stämmer inte alls, 2 = stämmer inte särskilt bra, 3 = stämmer ganska bra, 4 = stämmer precis) 
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5.3.4 Barnmorskors erfarenheter av amningsvägledning 

 

Nästa område innehöll påståenden som ämnade kartlägga barnmorskors erfarenheter av 

amningsvägledning. 

I det första påståendet, att amningsvägledning var roligt, instämde majoriteten av 

barnmorskorna i båda grupperna. Barnmorskor med lång erfarenhet instämde i högre grad 

att amningsvägledning var roligt. Barnmorskorna i båda grupperna var positiva till fri 

amning, oberoende av klockan. Huruvida om barnmorskorna frågade vilket stöd mammor 

fått tidigare, innan ytterligare amningsvägledning gavs, instämde barnmorskor med lång 

erfarenhet i högre grad än barnmorskor med kort erfarenhet. När det gällde dokumentation 

av amningsvägledning, instämde båda grupperna och svarade i medeltal att det ”stämde 

ganska bra” att barnmorskorna dokumenterade efter amningsvägledning. När det gällde 

påståendet om ett längre amningsuppehåll under natten, uppgav barnmorskorna, oavsett 

antal yrkesverksamma år, att det ”stämmer inte alls” om rekommendation om ett längre 

amningsuppehåll under natten. Barnmorskor med lång erfarenhet uppgav i större 

utsträckning att amningsplaner upprättades tillsammans med familjerna i samband med 

amningsvägledning. Båda grupperna uppgav att det ”stämmer ganska bra” att det är omöjligt 

att ge amningsvägledning utan att göra en amningsobservation. 

1 2 3 4

17. Att ge amningsvägledning är roligt

29. Jag är positiv till fri amning, oberoende av
klockan

45. Jag frågar alltid vad mammorna har fått för stöd
tidigare, innan jag ger amningsvägledning

46. Jag dokumenterar alltid hur jag har gett
amningsvägledning

50. Jag rekommenderar mammorna att sträva efter
ett längre amningsuppehåll under natten

57. Jag tar för vana att tillsammans med familjen
upprätta en amningsplan i samband med

amningsvägledning

61. Det är omöjligt att ge amningsvägledning utan att
göra en amningsobservation

≤7 år >7 år

Figur 9: Amningsvägledning 

(1 = stämmer inte alls, 2 = stämmer inte särskilt bra, 3 = stämmer ganska bra, 4 = stämmer precis) 
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5.3.5 Barnmorskors erfarenheter av amning ur mammors perspektiv 

Barnmorskors erfarenheter av amning ur mammors perspektiv handlade om vad 

barnmorskor hade för erfarenheter av hur mammor ser på amning.  

Båda grupperna uppgav att det ”inte stämde särskilt bra” att mammor inte var mottagliga för 

amningsvägledning under graviditeten. Angående påståendet att mammor tycker det är 

besvärligt att amma, uppgav båda grupperna att det ”stämde ganska bra”. Båda grupperna 

instämde till att det ”stämmer ganska bra” att mammor upplever amningsvägledning som 

bristfällig. Barnmorskor med kort erfarenhet uppgav att det ”inte stämde särskilt bra” att 

mammor upplever amningen som genant. Barnmorskor med lång erfarenhet svarade i något 

större utsträckning att mammor upplevde amning genant. När det gällde att ta reda på om 

barnmorskorna hade erfarenhet av att amning kändes som ett tvång för mammor uppgav 

båda grupperna att det ”stämmer inte särskilt bra”. Barnmorskor med lång erfarenhet ansåg 

sig ha något lättare för att leva sig in i hur mammor kände för sin amning. 

Avseende barnmorskors erfarenheter av amning ur mammors perspektiv rangordnade 

barnmorskorna personer som ansågs ha störst amningsstödjande funktion för mamman. 

Alternativen som gavs var mammans mor, väninnor, partnern och barnmorskan. 

Barnmorskorna som deltog i enkätundersökningen var relativt överens om vilken 

amningsstödjande funktion dessa olika personerna hade för mammor. Den person som 

ansågs ha viktigast amningsstödjande funktion för mamman var partnern, 65 procent av 

barnmorskorna hade rangordnat partnern som viktigast. Den näst viktigaste 

amningsstödjande funktionen för mamman menade 51 procent av barnmorskorna att 

barnmorskan hade. Nummer tre i rangordningen ansåg 45 procent av barnmorskorna att 

1 2 3 4

16. De flesta mammor är inte mottagliga för
amningsvägledning under graviditeten

35. Jag förstår att mammor tycker det är besvärligt
att amma

49. Mammor med amningsproblem upplever att de
inte får tillräckligt med vägledning

48. Jag förstår mammor som tycker att det är genant
att amma

54. Mammor upplever att amning känns som ett
tvång

59. Jag har lätt för att leva mig in i hur en mamma
känner för sin amning

≤7 år >7 år

Figur 10: Amning ur mammors perspektiv 

(1 = stämmer inte alls, 2 = stämmer inte särskilt bra, 3 = stämmer ganska bra, 4 = stämmer precis) 
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mammans mor hade och minst amningsstödjande funktion, enligt 53 procent av 

barnmorskorna, hade mammans väninnor. 

5.3.6 Barnmorskors erfarenheter av amningens fördelar 

Barnmorskors erfarenheter av amningens fördelar ämnade undersöka vilka erfarenheter av 

och inställning till amningens fördelar barnmorskorna hade och förmedlade till familjerna. 

Båda grupperna instämde i ungefär samma utsträckning att amning skyddar barnet mot 

sjukdomar, att kontakten mellan mamma och barn främjas genom amning samt att 

smakportioner bör introduceras under fortsatt amning. 

 

Barnmorskor med lång erfarenhet svarade i något större utsträckning att familjerna gavs 

information om amningens fördelar, jämfört med barnmorskor med kort erfarenhet. Det 

påstående som skiljde båda grupperna mest åt inom detta område var påståendet om att 

barn mår lika bra av bröstmjölksersättning. När det gällde det påståendet instämde 

barnmorskor med kort erfarenhet i större utsträckning än barnmorskor med lång erfarenhet. 

Detta innebar att barnmorskor med lång erfarenhet var något mer tveksamma till att barn 

mår lika bra av bröstmjölksersättning. 

1 2 3 4

24. Amning skyddar barnet mot sjukdomar

37. Jag informerar alltid familjerna om amningens
fördelar

40. Barn mår lika bra av ersättning

41. Kontakten mellan mamma och barn främjas
genom amning

58. Smakportioner bör introduceras under fortsatt
amning

≤7 år >7 år

Figur 11: Amningens fördelar 

(1 = stämmer inte alls, 2 = stämmer inte särskilt bra, 3 = stämmer ganska bra, 4 = stämmer precis) 
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5.3.7 Barnmorskors inställning till sin egen förmåga att ge amningsvägledning 

Barnmorskors inställning till sin egen förmåga att ge amningsvägledning innefattade 

påståenden om hur barnmorskorna såg på den amningsvägledning som gavs. Båda 

grupperna svarade relativt likartat på majoriteten av påståendena. 

Det som kunde urskiljas var att barnmorskor med lång erfarenhet i något större utsträckning 

kände sig tryggare med att ge amningsvägledning, jämfört med barnmorskor med kort 

erfarenhet. När det gällde påståendet att ge amningsvägledning utifrån egen 

amningserfarenhet uppgav båda grupperna att amningsvägledning inte gavs utifrån egen 

amningserfarenhet. Gällande om familjerna var nöjda med den amningsvägledning som 

barnmorskorna gav och att den amningsvägledning som gavs var evidensbaserad, instämde 

båda grupperna. Det vill säga att barnmorskorna ansåg att familjerna var nöjda med deras 

amningsvägledning och att amningsvägledningen baserades på evidens. Båda grupperna 

instämde till att amningsvägledning var lite svårt. Både barnmorskor med kort- och lång 

erfarenhet skattade sin egen roll i hur det gick för mamman med amningen relativt högt, det 

vill säga att det ”stämmer ganska bra” att barnmorskan spelar en viktig roll i hur det gick med 

amningen. 

1 2 3 4

14. I mitt arbete ger jag amningsvägledning utifrån
egen amningserfarenhet

15. Jag känner mig trygg med att ge
amningsvägledning

18. Familjerna är nöjda med den amningsvägledning
jag ger

28. Jag ger evidensbaserad amningsvägledning

32. Att ge amningsvägledning är svårt

53. Barnmorskan spelar en viktig roll i hur det går
med amningen

≤7 år >7 år

Figur 12: Förmåga att ge amningsvägledning 

(1 = stämmer inte alls, 2 = stämmer inte särskilt bra, 3 = stämmer ganska bra, 4 = stämmer precis) 
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5.3.8 Barnmorskors erfarenheter av amning genom vårdkedjan och vårdens 

organisation 

Faktorer såsom tidsbrist, platsbrist på BB, samstämmighet i vårdkedjan och tvetydiga råd var 

det som ämnades kartläggas under barnmorskors erfarenheter av amning genom vårdkedjan 

och vårdens organisation.  

Barnmorskor med kort erfarenhet svarade att amningsvägledning försvåras på grund av tidig 

hemgång från förlossningen och BB. Likaså svarade barnmorskor med kort erfarenhet att 

amningsvägledning begränsades och försvårades på grund av generell tidsbrist i arbetet. 

Barnmorskor med lång erfarenhet svarade i något större utsträckning att tid avsattes för 

amningsvägledning och då fick andra arbetsuppgifter vänta. Båda grupperna instämde till att 

BB bör prioritera övernattningsmöjlighet för partnern och att mammor som var otrygga 

behövde extra stöd genom vårdkedjan. Barnmorskorna i båda grupperna uppgav att 

mammor som hade problem med amningen fick många olika råd och att det berodde på vilka 

som frågades. Vidare svarade barnmorskorna att amningsvägledning försvårades till följd av 

bristande samstämmighet mellan mödrahälsovården, förlossningen, BB och 

barnhälsovården. Barnmorskorna i båda grupperna svarade att det ”inte stämde särskilt bra” 

att föräldrarna klarade av att få olika råd i vårdkedjan. Barnmorskorna trodde inte heller att 

mammor riktigt visste var hjälp fanns att få vid eventuella amningsproblem. 

1 2 3 4

22. Att ge bra amningsvägledning försvåras pga. tidig hemgång

26. Jag hinner inte ge den amningsvägledning som jag skulle
vilja göra

31. BB bör prioritera övernattningsmöjligheter för partnern

34. Mammor som är otrygga behöver extra stöd genom hela
vårdkedjan

36. Jag upplever att amningsvägledningen försvåras pga.
bristande samstämmighet mellan MHV, förlossning, BB och

BVC

42. Jag tror att mammor med amningsproblem har kännedom
om vart de kan få hjälp

51. Jag tror att föräldrar kan klara av att få olika råd i
vårdkedjan

55. När en mamma behöver amningsvägledning ser jag till att
avsätta tid för det, då får andra arbetsuppgifter vänta

56. Jag tror att de flesta som har problem med amningen får
många olika råd, beroende på vilka de frågar

≤7 år >7 år

Figur 13: Amning genom vårdkedjan och vårdens organisation 

(1 = stämmer inte alls, 2 = stämmer inte särskilt bra, 3 = stämmer ganska bra, 4 = stämmer precis) 
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5.4 Amningsutbildning 

 

Enkätens sista avsnitt avsåg amningsutbildning och redovisas nedan i en separat figur.  

Varken barnmorskor med kort- eller lång erfarenhet skattade amningsutbildningen under 

barnmorskeutbildningen som tillräcklig. Barnmorskorna i båda grupperna ansåg att det inte 

fanns möjlighet att ta reda på senaste rönen inom amning på arbetstid. Barnmorskorna 

instämde dock i hög omfattning att arbetssättet ändrades gällande amningsvägledning när 

det kom ny forskning inom området. Båda grupperna instämde till att kollegorna på 

arbetsplatserna frågade varandra om råd gällande amningsvägledning. När det gällde om 

barnmorskorna brukade observera sina barnmorskekollegor när kollegorna gav 

amningsvägledning, för att se arbetssättet, instämde barnmorskor med lång erfarenhet i 

högre grad. Barnmorskor med lång erfarenhet uppgav i högre grad att deras arbetsgivare gav 

möjlighet att gå utbildningar inom amning, jämfört med barnmorskor med kort erfarenhet.  

Båda grupperna önskade mer utbildning inom amning. Barnmorskor med kort erfarenhet 

instämde i något högre än barnmorskor med lång erfarenhet. I anslutning till det sista 

påståendet i enkäten fanns en fritextruta, där barnmorskor som önskade ytterligare 

utbildning ombads specificera vilken sorts utbildning som önskades. Önskemål som uppgavs 

var uppdatering av nya rön inom amning, mer kunskap om bröstkomplikationer som orsakas 

av amning, komplicerad amning och hur det kan hanteras, mer kunskap om psykologiskt 

stöd vid amning, återkommande utbildning och samarbete med hela vårdkedjan för att göra 

amningsvägledningen mer evidensbaserad, mer kunskap om bröstmjölk och dess effekter på 

1 2 3 4

64. Min arbetsgivare ger mig möjlighet att gå
utbildningar inom amning

65. På min arbetsplats frågar vi varandra om råd
gällande amningsvägledning

66. Amningsutbildningen under min
barnmorskeutbildning var tillräcklig

67. Jag brukar observera mina barnmorskekollegor
när de ger amningsvägledning, för att se hur de

arbetar

68. Jag har möjlighet att under arbetstid ta reda på
de senaste rönen inom amning

69. Jag ändrar mitt arbetssätt gällande
amningsvägledning när det kommer ny forskning och

nya rön om amning

70. Jag skulle vilja få mer utbildning inom amning

≤7 år >7 år

Figur 14: Amningsutbildning 

(1 = stämmer inte alls, 2 = stämmer inte särskilt bra, 3 = stämmer ganska bra, 4 = stämmer precis) 
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barnets hälsa, mer amningsutbildning inom barnmorskeutbildningen, mer utbildning i olika 

samtalstekniker, mer kunskap om den första amningen men också om amning under hela 

barnets amningsperiod och inte bara nyföddhetsperioden. 

6 DISKUSSION 

6.1 Resultatdiskussion 

Det mest utmärkande resultatet för barnmorskor med kort erfarenhet var att barnmorskorna 

i större utsträckning använde sig av ”hands on-teknik” i samband med amningsvägledning. 

Barnmorskor med kort erfarenhet rapporterade i större utsträckning att samma möjlighet till 

fortbildning inom amning inte gavs som till barnmorskor med lång erfarenhet. Det mest 

utmärkande resultatet för barnmorskor med lång erfarenhet var att barnmorskorna i högre 

grad frågade vad mammorna fått för stöd tidigare och anpassade sin amningsvägledning 

utifrån detta. Barnmorskor med lång erfarenhet rapporterade i större utsträckning att 

amningsplaner upprättades tillsammans med familjerna. Gemensamt för både barnmorskor 

med kort- och lång erfarenhet var att det rapporterades att tidsbrist påverkade 

amningsvägledningen negativt. Vidare rapporterade barnmorskorna att 

amningsvägledningen försvårades till följd av bristande samstämmighet i vårdkedjan. Både 

barnmorskor med kort- och lång erfarenhet uppgav i resultatet för detta examensarbete att 

amningsutbildningen under barnmorskeutbildningen var otillräcklig och att det önskades 

mer utbildning inom amning.    

I enkätens första del, bakgrundsinformation, fick deltagarna svara på frågan i vilket län 

barnmorskorna var yrkesverksamma. Resultatet visade att varje län i Sverige var 

representerat av minst en deltagare i kartläggningen. Det län som representerades av flest 

deltagare var Stockholms län med 19,2 procent, följt av 13,3 procent från Skåne län samt 12,5 

procent från Västra Götalands län. En bidragande orsak till att det var fler barnmorskor från 

Stockholm, Skåne och Västra Götaland som besvarade enkäten skulle kunna vara att Sveriges 

största städer och sjukhus är belägna i dessa län.  

Barnmorskorna som besvarade enkäten skattade amningsvägledning som roligt och 

barnmorskorna kände sig trygga med att ge amningsvägledning. Barnmorskor med lång 

erfarenhet skattade sig mer trygga i rollen som amningsvägledare jämfört med barnmorskor 

med kort erfarenhet. Vidare uppgavs att barnmorskorna hade lätt för att leva sig in i hur 

mammor kände för sin amning. Barnmorskor med lång erfarenhet hade något lättare för 

detta än barnmorskor med kort erfarenhet. Både barnmorskor med kort- och lång erfarenhet 

ansåg att det var viktigt att mammor och barn får vara tillsammans dygnet runt under den 

första tiden och att mammorna uppmuntrades till fri amning, oberoende av klockan, även 

nattetid. Resultatet påvisade även att barnmorskorna ansåg att amning skyddar barnet mot 

sjukdomar samt att kontakten mellan mamma och barn främjas av amning. Att amning 
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skyddar både mamma och barn mot sjukdomar har även framkommit i tidigare studier 

(Ross-Cowdery m fl., 2017; Stuebe & Schwarz, 2010; Vennemann m fl., 2009). Författarna 

anser att genom att barnmorskorna i resultatet för detta examensarbete var samstämmiga i 

att mamma och barn ska vara tillsammans dygnet runt, kan det öka sannolikheten att 

amning initieras tidigt. Vidare anser författarna att då barnmorskorna var införstådda med 

att amning skyddar mot sjukdomar, finns det goda förutsättningar för att denna information 

vidarebefordras till föräldrarna och därmed öka intentionen att amma.  

Resultatet visade att 65 procent av barnmorskorna ansåg att partnern hade viktigast 

amningsstödjande funktion för mamman. Detta var i linje med Kervin m.fl. (2010) och 

Lamontagne m.fl. (2008) som fann att partnern var den som stöttade mamman mest genom 

amningen och att stödet från partnern var en uppmuntran till mamman att fortsätta amma 

trots att amningen upplevdes svårare än väntat. Resultatet i detta examensarbete visade även 

att barnmorskorna ansåg att BB bör prioritera övernattningsmöjligheter för partnern. Detta 

kan tyda på att barnmorskorna eftersträvar att bidra till en stödjande miljö för att främja en 

god amningsstart. Enligt Jean Balls solstolsmodell är det sociala stödet en avgörande faktor 

för mammans välbefinnande (Bryar & Sinclair, 2011). I resultatet framkom det även att både 

barnmorskorna med kort- och lång erfarenhet rangordnade att barnmorskor hade den andra 

viktigaste amningsstödjande funktionen för mamman, samt att barnmorskan spelade en 

viktig roll i hur det gick med amningen. Detta i linje med tidigare studier som beskrivit att 

barnmorskan spelar en viktig roll i framför allt etableringen av amningen men även i att 

stödja mamman i amningsvägledningen för att stärka mamman i sin nya roll som förälder 

(Palmér, 2010). I solstolsmodellen utgörs basen av mödrahälsovården och barnmorskan, 

vilket också visar på betydelsen av barnmorskans stöd för mammans välbefinnande (Bryar & 

Sinclair, 2011). Trots att barnmorskorna i resultatet för detta examensarbete var ense om att 

barnmorskan var viktig under amningen beskriver Kervin m.fl. (2010) att mammor i en 

studie från Australien upplevde minst stöd från barnmorskor och övrig personal när det 

kommer till amning, vilket hade en negativ inverkan på amningslängden. Berg och Lundgren 

(2010) betonar betydelsen av att barnmorskan finns som ett stöd för mamman för att stärka 

mammans förmåga att amma. Detta bör ske med utgångspunkt från den enskilda individens 

förutsättningar och behov. Författarnas uppfattning är att många nyblivna mammor slutar 

amma tidigare än önskat till följd av bristande stöd från barnmorskor. Vidare anser 

författarna att en vårdrelation som bygger på tillit ökar förutsättningarna för att mammor ska 

känna sig trygga och för att barnmorskan ska kunna identifiera mammornas behov.     

I resultatet framkom det att tidsbrist kunde vara ett problem för amningsvägledningen. 

Framför allt barnmorskor med kort erfarenhet rapporterade att amningsvägledning 

begränsades och försvårades på grund av tidsbrist i arbetet. Detta var i linje med tidigare 

studier som funnit att mammor upplevt att barnmorskor varit stressade och att mammor inte 

fått den amningsvägledningen önskats och behövts (Graffy & Taylor, 2005; Hall m.fl., 2014). 

I resultatet för detta examensarbete framkom att både barnmorskor med kort- och lång 

erfarenhet tog sig tid och lät andra arbetsuppgifter vänta om en mamma behövde 

amningsvägledning. Tidigare studier har visat att mammor önskade att barnmorskor satt ned 

hos mammorna och tog sig tid att ge amningsvägledning (Graffy & Taylor, 2005; Hall m.fl., 

2014; Sheehan m.fl., 2009; Weimers m.fl., 2006). Detta förhållningssätt stöds av Berg och 

Lundgrens (2010) modell om att stödja och stärka, som beskriver att barnmorskor har till 
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uppgift att stärka mamman genom att utgå från mammans livsvärld och förutsättningar och 

genom ett salutogent synsätt fokusera på det naturliga och genuina vid graviditet, 

barnafödande och puerperiet. Tidig hemgång var något som barnmorskorna i detta 

examensarbete ansåg försvårade amningsvägledningen, vilket stärks av en tidigare studie 

från Storbritannien där det visat sig att tidig hemgång var associerat med sämre 

amningsutfall (Henderson & Redshaw, 2010). Både barnmorskor med kort- och lång 

erfarenhet uppgav att otrygga mammor behöver mer stöd genom hela vårdkedjan, men 

samtidigt framgick det av resultatet att barnmorskorna uppfattade samstämmigheten mellan 

mödrahälsovården, förlossningen, BB och barnhälsovården som bristande. Dels rapporterade 

barnmorskorna att föräldrarna fick olika råd kring amning beroende på vem i vårdkedjan 

som frågades och dels var barnmorskorna tveksamma till om mammor visste var hjälp fanns 

att få vid eventuella amningsproblem. För att mamman ska uppleva välbefinnande krävs det 

enligt solstolsmodellen (Bryar & Sinclair, 2011) att alla faktorer som påverkar mammans 

välbefinnande är fungerande och stabila. En av dessa faktorer är mödrahälsovården och i den 

barnmorskans roll. Att vården kring den nyblivna mamman är strukturerad och samstämmig 

är betydande för att mamman ska uppleva välbefinnande i det nyblivna föräldraskapet (a.a.). 

Vidare menar även Berg och Lundgren (2010) att barnmorskan har en viktig funktion att 

fylla i stödet till den nyblivna mamman, för att främja hälsa och välbefinnande. I detta 

examensarbete framkom det att barnmorskor ansåg att föräldrar inte klarar av att få 

tvetydiga råd. Tidigare studier har dock funnit att tvetydiga råd var något som gavs till 

föräldrar kring amning (Graffy & Taylor, 2005; Hall m.fl., 2014; Kronborg m.fl., 2015; 

Lamontagne m.fl., 2008; Palmér m.fl., 2012). Vidare framkom det i detta examensarbete att 

mammor med amningsproblem inte verkar få tillräcklig vägledning, vilket är i linje med en 

studie av Brown (2013) där mammor upplevde att amningsvägledningen var bristfällig. Ett 

intressant resultat i detta examensarbete gällde ett påstående i enkäten om huruvida 

barnmorskorna förstod att mammor upplevde att det var besvärligt att amma. Både 

barnmorskor med kort- och lång erfarenhet instämde till detta, vilket skulle kunna tolkas 

som att barnmorskorna tycks ha en förståelse för att mammor upplever amningen som 

besvärlig. Detta skulle kunna bero på att barnmorskorna själva ser amning som något 

besvärligt. 

Påståendet om att hud mot hud-kontakt försvårar amningen skattades lågt, vilket indikerar 

att majoriteten av barnmorskorna menade att hud mot hud-kontakt främjar amning. Detta i 

enlighet med Svenska Barnmorskeförbundet (2018) som i kompetensbeskrivningen för 

legitimerad barnmorska beskriver att barnmorskan ska ha förmåga att främja amningen 

samt WHO (2018) som i de tio stegen för en lyckad amning belyser vikten av att barnmorskor 

främjar omedelbar och oavbruten hud mot hud-kontakt efter förlossningen. Både 

barnmorskor med kort- och lång erfarenhet ansåg att det var av betydelse att barnet suger på 

bröstet under sina första två levnadstimmar. Vidare uppgav framför allt även barnmorskor 

med lång erfarenhet att om ett barn inte ville suga på bröstet under det första dygnet så 

behövde barnet inte göra det. Detta kan anses som motsägelsefullt då barnmorskor med lång 

erfarenhet först svarade att det är betydelsefullt att barnet suger på bröstet under barnets 

första två timmarna, men samtidigt svarade barnmorskorna att barn med en ovilja att suga 

inte alltid behöver suga under det första dygnet. Detta är oförenligt med globala 

amningsrekommendationer (WHO, 2018) då det i de tio stegen för en lyckad amning står att 
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barnmorskor och vårdpersonal ska hjälpa mammor att initiera amning så fort som möjligt 

efter förlossning (se Bilaga A). En förklaring till barnmorskornas tvetydiga svar i ovan 

beskrivna påståenden skulle kunna vara att barnmorskorna själva anser att det är 

betydelsefullt om den första amningen kan ske inom två timmar, men att det nödvändigtvis 

inte behöver ske under det första dygnet så länge barnet får vara hud-mot-hud med mamma. 

Barnmorskan ska i sitt arbete ha förmåga att åsidosätta sina egna erfarenheter då det finns 

risk att amningsvägledningen påverkas av barnmorskans egen inställning till amning. Därför 

är det viktigt att amningsvägledningen bygger på evidensbaserad kunskap utefter individens 

behov (Palmér, 2010). Detta stöds av kompetensbeskrivningen för legitimerad barnmorska 

där det framgår att barnmorskan ska arbeta utifrån allmänna råd och föreskrifter samt ha 

förmåga att implementera forskningsresultat i det kliniska arbetet (Svenska 

Barnmorskeförbundet, 2018). Detta rapporterades av barnmorskorna i detta examensarbete 

då det framkom i resultatet att både barnmorskor med kort- och lång erfarenhet utgick från 

evidensbaserad kunskap i amningsvägledningen. Vidare rapporterade både barnmorskor 

med kort- och lång erfarenhet att amningsvägledning inte gavs utifrån egen 

amningserfarenhet, vilket författarna inte hade förväntat sig då uppfattningen hos författarna 

var att barnmorskor till viss del baserar den amningsvägledning de ger på egenupplevda 

amningserfarenheter. 

När det gällde förberedande amningskunskaper önskade mammor mer antenatal 

information om amning och problem som kan uppstå vid amning, för att vara mer 

förberedda på amningens verklighet och att amning inte alltid fungerar felfritt (Graffy & 

Taylor, 2005; Brown m.fl., 2011; Sheehan m.fl., 2009). I resultatet för detta examensarbete 

framkom det dock att barnmorskorna var tveksamma till om mammor var mottagliga för 

antenatal amningsvägledning. Detta skulle kunna tyda på att det finns en missuppfattning 

mellan blivande och nyblivna mammors behov och barnmorskors inställning, då mammor 

önskar mer amningsvägledning och information under graviditeten medan barnmorskorna 

är tveksamma om mammorna är mottagliga för det. Vidare har tidigare studier påpekat 

nyttan av antenatal kunskap om rekommendationerna som finns för amning (Ming Wen 

m.fl., 2009) samt information om amningens hälsoeffekter (Graffy & Taylor, 2005; Ming 

Wen m.fl., 2009) för både mamma (Hauck m.fl., 2016; Lamontagne m.fl., 2008; Ming Wen 

m.fl., Ross-Cowdery m.fl., 2016) och barn (Graffy & Taylor, 2005). Denna sorts antenatal 

information har visat sig både kunna öka intentionen att amma (Ming Wen m.fl., 2009), men 

också initiering av amning och amningsduration (Graffy & Taylor, 2005; Hauck m.fl., 2016; 

Lamontagne m.fl., 2008; Ming Wen m.fl., 2009; Ross-Cowdery m.fl., 2016). I resultatet för 

detta examensarbete uppgav barnmorskorna information om amningens fördelar gavs, i 

enlighet med kompetensbeskrivningen för legitimerad barnmorska, där det framgår att en 

barnmorska är skyldig att informera om amningens hälsofördelar (Svenska 

Barnmorskeförbundet, 2018). Barnmorskor med lång erfarenhet tenderade att informera om 

amningens fördelar i något större utsträckning än barnmorskor med kort erfarenhet. Det 

framgick dock inte om barnmorskorna informerade om amningens fördelar antenatalt eller 

postnatalt, då påståendet i enkäten inte var formulerat på ett sådant sätt och barnmorskorna 

som besvarade enkäten representerades av hela vårdkedjan; mödrahälsovård, förlossnings- 

och/eller BB-vård.  
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Resultatet för detta examensarbete fann att barnmorskor med lång erfarenhet i större 

utsträckning frågade vilket stöd mammor fått i amningen tidigare, medan barnmorskor med 

kort erfarenhet inte gjorde det i samma utsträckning. En anledning till detta skulle kunna 

vara att barnmorskor med kort erfarenhet ger den amningsvägledning som barnmorskorna 

är vana vid eller har lärt sig, med mindre utrymme för flexibilitet och oväntade frågor, medan 

barnmorskor med lång erfarenhet anpassar sin amningsvägledning utifrån mammornas 

aktuella kunskapsnivå. Tidigare studier av Bäckström m.fl. (2010) och Sheehan m.fl. (2009) 

visar att mammor upplevde amningsvägledningen som allmän och att mer individanpassad 

amningsvägledning önskades. Detta kan ställas i relation till påståendet om att det krävs en 

amningsobservation för att kunna ge amningsvägledning, vilket barnmorskorna fick svara på 

i enkäten för detta examensarbete. Barnmorskorna svarade inte helt övertygande på att 

amningsvägledning måste innefatta en amningsobservation. Författarna ställer sig dock 

frågande till hur pass individanpassad amningsvägledningen blir om amningsobservation 

inte utförs. 

Handgriplig hjälp, eller hands on-teknik, är något som inte visat sig uppskattas av mammor 

(Bäckström m.fl., 2010; Sheehan m.fl., 2009; Weimers m.fl., 2006). Författarna förväntade 

sig att barnmorskor med lång erfarenhet använde sig av hands on-teknik i större 

utsträckning än barnmorskor med kort erfarenhet, då nyttan av denna sorts hjälp vid amning 

är något som ifrågasatts, motbevisats och lärts ut till barnmorskestudenter på senare år. 

Resultatet för detta examensarbete visade dock att barnmorskor med kort erfarenhet 

använde sig av hands on-teknik vid amningsvägledning i högre grad än barnmorskor med 

lång erfarenhet. Detta skulle kunna bero på att barnmorskor med lång erfarenhet besitter 

mer kunskap om amning och fler metoder kring amningsvägledning och därmed kan stödja 

mammor på andra sätt än handgripligen, medan barnmorskor med kort erfarenhet inte 

hunnit samla på sig dessa erfarenheter än och därmed tar till hands on-teknik när ingenting 

annat fungerar. Tidigare studier visade dock att mammor som hade amningsproblem 

upplevde att hands on-teknik inte hjälpte, utan snarare försvårade amningen ytterligare 

(Palmér m.fl., 2012).  

Resultatet visade att både barnmorskor med kort- och lång erfarenhet rapporterade att 

amningsutbildningen under barnmorskeutbildningen var otillräcklig. Det visade sig även att 

majoriteten av barnmorskorna som besvarade enkäten, hade gått någon ytterligare 

amningsutbildning efter deras barnmorskeutbildning. Anmärkningsvärt var att barnmorskor 

med lång erfarenhet i större utsträckning svarade att deras arbetsgivare gav möjlighet att gå 

utbildningar inom amning. Detta kan återspegla sig i det sista påståendet i enkäten där 

barnmorskor med kort erfarenhet i högre grad önskade få mer utbildning inom amning än 

barnmorskor med lång erfarenhet. En möjlig orsak till detta skulle kunna vara att 

arbetsgivaren väljer att investera i barnmorskor först när barnmorskorna arbetat på 

arbetsplatsen en tid. En annan möjlig orsak skulle kunna vara att barnmorskor med lång 

erfarenhet i större utsträckning efterfrågar och kräver fortbildning, jämfört med 

barnmorskor med kort erfarenhet. I kompetensbeskrivningen för legitimerad barnmorska 

beskrivs det att barnmorskan ska arbeta efter evidensbaserad forskning som implementeras i 

det kliniska arbetet (Svenska Barnmorskeförbundet, 2018). I resultatet framkom det att 

barnmorskorna inte hade möjlighet att under arbetstid ta reda på senaste rönen inom 
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amning, vilket kan antas vara en förutsättning för att förändra amningsvägledningen utefter 

senaste forskningsresultat.     

6.2 Metoddiskussion 

Syftet med examensarbetet var att kartlägga barnmorskors erfarenheter av och inställning till 

amning och amningsvägledning, med utgångspunkt från antalet yrkesverksamma år som 

barnmorska. Examensarbetet grundar sig på en webbaserad enkät med kvantitativ design. 

Valet av metod grundades i viljan att kartlägga erfarenheter och inställningar hos ett stort 

antal yrkesverksamma barnmorskor för att öka generaliserbarheten i enlighet med Olsson 

och Sörensen (2007). Då svarsfrekvensen i detta examensarbete blev relativt låg anses dock 

inte resultatet generaliserbart för hela Sveriges barnmorskepopulation. Om examensarbetet 

hade genomförts med kvalitativ metod, med exempelvis individuella intervjuer, hade 

erfarenheterna och inställningarna kunnat framkomma på ett djupare plan men hos ett färre 

antal individer.   

En anledning till att författarna valde att använda webbenkät framför pappersenkät var att 

examensarbetet utfördes under begränsad tid. Pappersenkäter hade inneburit en fördröjning 

i och med postgången samt manuell inmatning av insamlade data, moment som hade varit 

tidskrävande. Webbenkäten som låg till grund för detta examensarbete utformades på en 

webbsida som erbjuder möjligheten att systematiskt utforma egna enkäter med olika 

frågetyper för ett specifikt syfte. Webbsidan var ett enkelt verktyg att använda vid 

utformandet av enkäten och lagrade även det insamlade materialet. I samråd med 

handledare utformades 33 egenformulerade påståenden med examensarbetets syfte i fokus. 

Reliabiliteten mäter enligt Olsson och Sörensen (2007) hur väl studien går att upprepa med 

överensstämmande resultat vid användandet av samma mätinstrument. I ett försök att stärka 

reliabiliteten för detta examensarbete, sammanfogades författarnas egenformulerade 

påståenden med 38 frågeställningar och påståenden från ett validerat frågeformulär utformat 

av Ekström m.fl. (2005). Detta skulle dock även kunna inneburit en risk att reliabiliteten och 

validiteten påverkades negativt, då det validerade frågeformuläret använts i en studie med 

annat urval i annan kontext. Vid utformandet av enkäten till detta examensarbete efterföljdes 

samma frågestruktur och svarsalternativ som för det validerade frågeformuläret. Då enkäten 

i sin helhet inte var testad utfördes en pilotstudie där sju barnmorskor ombads besvara 

enkäten för att testa validiteten, vilket innebär hur väl frågeställningarna och påståendena 

mätte det som avsågs att mätas (Olsson & Sörensen, 2007). Barnmorskor som deltog i 

pilotstudien fick även kontrollera att enkäten inte var för tidskrävande genom att ta tid under 

besvarandet av enkäten. Svarstiden varierade mellan fyra och 16 minuter, därmed 

uppskattades enkäten ta 10–15 minuter att besvara. Efter pilotstudien framkom synpunkter 

om ett påstående som berörde barnmorskors erfarenheter av amning vid nattarbete och 

svårigheten att besvara påståendet om nattarbete inte var aktuellt. Påståendet ersattes med 

ett påstående om barnmorskans inställning till amning nattetid (se Bilaga B, påstående 50). 

Detta påstående ansågs kunna besvaras oavsett om barnmorskorna arbetade natt eller inte. 

Ett annat påstående som omformulerades var om ”hands on-teknik” användes på grund av 

tidsbrist (se Bilaga B, påstående 38). Då inga ytterligare korrigeringar gjordes efter 
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pilotstudien, bestämdes det i samråd med handledare att svaren från deltagarna i 

pilotstudien kunde ingå i analysen. Ett påstående som hade kunnat formuleras annorlunda 

var påståendet angående om information om amningens fördelar ges till familjerna (se Bilaga 

B, påstående 37). För att bättre kunna ställa detta påstående i relation till tidigare forskning, 

som visat att antenatal amningsinformation ökar intentionen att amma och 

amningsdurationen, hade det kunnat delas upp i två olika påståenden gällande om 

information om amningens fördelar ges antenatalt eller postnatalt. Genom att inte dela upp 

påståendet ansåg författarna att alla deltagare gavs möjlighet besvara påståendet oavsett i 

vilken del av vårdkedjan barnmorskan var yrkesverksam.  

Inklusionskriterierna för examensarbetet var att deltagarna skulle vara yrkesverksamma 

barnmorskor som någon gång i månaden kom i kontakt med amningsvägledning. Detta 

säkerställdes genom att deltagarna fick besvara frågor om hur länge barnmorskorna varit 

yrkesverksamma samt hur ofta barnmorskorna kom i kontakt med amningsvägledning. 

Deltagare som kom i kontakt med amningsvägledning mer sällan än någon gång i månaden, i 

detta fall fyra stycken, exkluderades. 

För att snabbt nå ut till många deltagare på kort tid publicerades enkäten i en 

Facebookgrupp, där medlemmarna är uteslutande barnmorskor eller barnmorskestudenter. 

Enkäten var även mobilanpassad vilket kan ha bidragit till att fler hade möjlighet att delta, då 

många använder sociala medier via sin mobiltelefon och inte enbart via dator. Enkäten var 

publicerad och tillgänglig under sex dygn. Under de första fyra dygnen var svarsfrekvensen 

hög, men avtog dagarna därefter. Därför togs beslutet att avsluta enkäten efter sex dygn och 

därmed påbörja analysen.  

Av 130 enkäter som inkom valde elva deltagare att endast svara på bakgrundsinformation 

och första delen av inställning till amning innan deltagandet avbröts, dessa deltagares 

obesvarade frågor och påståenden räknades som internt bortfall. När dessa deltagare kom till 

del två med påståenden om inställning till amning valde deltagarna att avbryta medverkan. 

En möjlig orsak till detta kan vara att enkäten upplevdes som för omfattande eller att den 

inte upplevdes vara anpassad för den specifika deltagaren. En nackdel med att använda enkät 

med fasta svarsalternativ kan vara att det hindrar deltagarna att utveckla sina svar och väljer 

då att avstå från att besvara vissa påståenden. Trots att enkäten inte tog lång tid att slutföra 

fanns möjligheten att pausa besvarandet av enkäten för att fortsätta vid ett annat tillfälle 

fanns, detta kan ses som en styrka som kan ha förhindrat ytterligare bortfall.  

Bakgrundsinformationen bestod av frågeställningar som berörde deltagarnas kön, ålder, 

yrkesverksamma år, arbetsplats, eventuell ytterligare amningsutbildning, intresse för amning 

och om deltagarna hade egna barn. Då åldern på deltagarna varierade mellan 25 – 81 år 

ansågs det mer intressant att utgå från medianvärdet av yrkesverksamma år, för att besvara 

syftet.  

Barnmorskorna som besvarade enkäten skattade sitt intresse för amning högt med ett 

medelvärde på 84 på en skala från 0 till 100. Då urvalet gjordes genom bekvämlighetsurval 

skulle det kunna vara så att barnmorskor med ett stort intresse för amning i större 

utsträckning valde att besvara enkäten, jämfört med barnmorskor som inte har lika stort 

intresse för amning.  
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Webbsidan gav möjlighet att exportera materialet till en excelfil vilket underlättade vid 

analys och konstruktion av tabeller, diagram och figurer, samt att det eliminerade den risk 

för felinmatning som en manuell dataöverföring hade kunnat innebära. För att presentera 

resultatet användes deskriptiv statistik där delar av bakgrundsinformationen presenteras 

med procentsatser i tabeller, diagram och text. För att redovisa erfarenheterna av och 

inställningarna till amning och amningsvägledning användes medelvärde som centralmått 

och standardavvikelse som spridningsmått, beräknade utifrån siffervärden som påståendenas 

svarsalternativ motsvarade. Standardavvikelsen för påståendena i detta examensarbete blev 

relativt höga, vilket indikerar på en stor variation i deltagarnas svar. Att standardavvikelserna 

blev höga skulle även kunna bero på att påståendenas svarsalternativ var begränsade till fyra 

(1 = stämmer inte alls, 2 = stämmer inte särskilt bra, 3 = stämmer ganska bra, 4 = stämmer 

precis).  

De olikheter som framkom mellan barnmorskor med kort erfarenhet och barnmorskor med 

lång erfarenhet var inte så utmärkande som från början hade kunnat antagits. En möjlig 

orsak till detta skulle kunna vara att barnmorskorna som besvarade enkäten ville vara till lags 

och besvarade påståendena som barnmorskorna trodde förväntades. I resultatet 

rapporterade dock barnmorskorna att amningsvägledning gavs utifrån evidensbaserad 

kunskap, vilket också skulle kunna vara en förklaring till att olikheterna inte var så 

utmärkande. 

6.3 Etikdiskussion 

I enlighet med Vetenskapsrådet (2018) har författarna till detta examensarbete tagit hänsyn 

till fyra etiska principerna som ställer krav på all forskning i Sverige, dessa är; 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

Hänsyn till informationskravet har tagits då examensarbetets syfte framgick i missivbrevet 

som medföljde enkäten, samt till vilka enkätundersökningen riktades. Det framgick även att 

svaren skulle behandlas anonymt då inga IP-adresser sparades vid inskickandet av enkäten, 

vilket medförde att konfidentialitetskravet uppfylldes. En nackdel med att IP-adresser inte 

sparades var att deltagarna inte hade möjlighet att ställa uppföljningsfrågor om deras svar, 

men i detta fall prioriterades anonymitet. Att enkäten var helt anonym kan ses som en styrka 

och därmed vara en bidragande faktor till att fler valde att delta och besvara 

frågeställningarna och påståendena på ett ärligt vis. Genom att placera missivbrevet med all 

information som första sida gavs deltagarna valet att gå vidare till enkäten eller avstå 

medverkan. Genom att påbörja besvarandet av enkäten gav deltagarna sitt samtycke till 

medverkan, detta i enlighet med samtyckeskravet.  

Ett etiskt dilemma med att utföra webbaserade enkätundersökningar är att det inte går att 

kontrollera vilka som deltar, dock var vissa frågeställningar och påståenden i detta 

examensarbete formulerade på ett visst sätt för att förhoppningsvis kunna exkludera 

deltagare som inte uppfyllde inklusionskriterierna.  
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Missivbrevet innehöll kontaktuppgifter till författare och handledare om frågor och 

funderingar kring examensarbetet eller enkäten skulle uppkomma. Ingen deltagare 

kontaktade dock författarna eller handledaren. Vissa påståenden kring inställning till amning 

i enkäten skulle kunna uppfattas som känsliga eller personliga. Deltagarna gavs därför 

möjligheten att välja att besvara påståendena eller inte, då påståendena inte var 

obligatoriska. För att uppfylla nyttjandekravet framgick det i missivbrevet att den 

information som lämnats i enkäten kommer förstöras då examensarbetet är godkänt.  

7 SLUTSATSER 

Tidigare forskning har visat att nyblivna mammor upplevde att amningsvägledning var 

präglat av tidsbrist. Detta examensarbete förstärker dessa uppfattningar då barnmorskor 

själva uppgav att tidsbrist påverkade amningsvägledningen och att barnmorskorna inte hade 

tid att ge den amningsvägledning som önskades. Det framkom en del olikheter i erfarenheter 

av och inställning till amning och amningsvägledning beroende på hur länge barnmorskorna 

hade varit yrkesverksamma. Barnmorskor med lång erfarenhet kände sig exempelvis mer 

trygga i rollen som amningsvägledare, medan barnmorskor med kort erfarenhet i högre grad 

ansåg att amningsvägledning var svårt. Barnmorskorna i båda grupperna ansåg att mammor 

som var otrygga behövde extra stöd genom vårdkedjan, ändå förekom det tveksamheter 

bland barnmorskorna om mammor hade kännedom om vart mammor kunde få hjälp med 

sin amning. Barnmorskorna uppgav att samstämmigheten i vårdkedjan var bristfällig och att 

mammor därmed sannolikt fick olika råd kring amning beroende på vilka som frågades. 

Barnmorskorna var införstådda med att detta kunde försvåra amningssituationen för 

föräldrarna. Exempelvis tenderade barnmorskor med kort erfarenhet att använda sig av 

“hands on-teknik” i större utsträckning, medan barnmorskor med lång erfarenhet tog för 

vana att fråga vilket stöd mammor fått tidigare, innan ytterligare amningsvägledning gavs. 

Avslutningsvis framgick det att barnmorskor, oavsett antal yrkesverksamma år, önskade mer 

utbildning inom amning.  

7.1 Kliniska implikationer 

Barnmorskan har en betydelsefull roll när det gäller amning och amningsvägledning. I detta 

examensarbete framkom det att barnmorskor, oavsett antal yrkesverksamma år, tycker att 

amningsvägledning är svårt och inte hinns med i den utsträckning som barnmorskorna 

skulle önska. Genom att lyfta denna fråga i klinisk praxis skulle förståelsen för amningens 

komplexitet kunna öka och betydelsen av god amningsvägledning betonas. Det kan finnas en 

vinning i att barnmorskor tar mer hjälp av varandra när det gäller amning och 

amningsvägledning. Att öppet och ödmjukt kunna fråga varandra om råd och observera 

varandra när amningsvägledning ges skulle ge möjlighet till ökad kunskap, förståelse och 

bidra till att samstämmighet skulle kunna uppnås. Det framkom även att samstämmigheten i 



 

39 

vårdkedjan mellan mödrahälsovård, förlossning, BB och barnhälsovård behöver förbättras, 

enligt resultatet för detta examensarbete. Detta skulle kunna göras genom ökad 

kommunikation, gemensamma amningsplaner och hospitering inom respektive verksamhet. 

Avslutningsvis framkom det i detta examensarbete att barnmorskor, oavsett antal 

yrkesverksamma år, önskar mer utbildning inom amning. Arbetsgivare behöver bli 

uppmärksammade på detta och öka möjligheterna för barnmorskor att fortbilda sig inom 

amning.  

7.2 Förslag till framtida forskning 

Detta examensarbete skulle kunna ses som en förstudie till en större nationell kartläggning 

om svarsfrekvensen skulle kunna förbättras. Förslag till ytterligare framtida forskning skulle 

kunna vara att utföra en randomiserad kontrollerad studie där en grupp barnmorskor får 

genomgå en amningsutbildning medan en annan grupp inte ges den möjligheten. Därefter 

utvärderas båda gruppernas erfarenheter av och inställning till att ge amningsvägledning. 

Även mammors upplevelser av amningsvägledning från respektive grupp skulle kunna 

studeras. Detta skulle kunna påvisa om ytterligare amningsutbildning förbättrar 

amningsutfallet och amningslängden. Då barnmorskorna i detta examensarbete menar att 

det råder bristande samstämmighet i vårdkedjan kring amningsvägledning, skulle ett 

ytterligare förslag till framtida forskning kunna vara att undersöka på vilket sätt 

amningsvägledning ges på olika instanser.    
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BILAGA A – DE TIO STEGEN FÖR EN LYCKAD AMNING 

 

Reviderade av WHO/UNICEF år 2018. 

1a. Fullfölj den internationella koden för marknadsföring av bröstmjölksersättningar och 

relevanta resolutioner från World Health Asembly (WHA). 

1b. Ha en skriven amningspolicy som regelbundet förmedlas till personal och föräldrar. 

1c. Upprätta ett kontinuerligt övervaknings- och datahanteringssystem. 

2. Se till att personal har tillräcklig kunskap, kompetens och färdighet för att stödja amning. 

3. Diskutera vikten av amning samt hur man går till väga vid amning med gravida kvinnor 

och deras familjer. 

4. Främja omedelbar och oavbruten hud mot hud-kontakt och stöd mammor att initiera 

amning så snart som möjligt efter förlossning. 

5. Stöd mammor att initiera och upprätthålla amning samt att hantera vanliga svårigheter. 

6. Förse inte ammade nyfödda barn med annan mat eller vätska än bröstmjölk, såvida det 

inte är medicinskt indikerat. 

7. Möjliggör för mammor och deras barn att fortsätta vara tillsammans och praktisera 

”rooming-in” dygnet runt. 

8. Stöd mammor att känna igen och svara på barnets signaler för amning. 

9. Ge mammor råd om användning av och risker med diflaskor, dinappar och nappar. 

10. Se till att föräldrar och deras barn har tillgång till stöd och omvårdnad direkt efter 

utskrivning. 

(WHO, 2018) 

 

 

  



BILAGA B – WEBBENKÄT 
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BILAGA C – RESULTATTABELL 

 

 
Påstående 

 
Ø  

≤ 7 år 

 
σ 

≤ 7 år 

 
Ø 

> 7 år 

 
σ 

> 7 år 

 
14. I mitt arbete ger jag amningsvägledning utifrån 

egen amningserfarenhet 

1,83 0,78 1,77 0,74 

 
15. Jag känner mig trygg med att ge 

amningsvägledning 

3,21 0,57 3,65 0,55 

 
16. De flesta mammor är inte mottagliga för 

amningsvägledning under graviditeten 

2,34 0,73 2,05 0,81 

17. Att ge amningsvägledning är roligt 3,27 0,83 3,53 0,63 

18. Familjerna är nöjda med den 
amningsvägledning jag ger 

3,24 0,47 3,32 0,51 

 
19. Jag brukar hjälpa mammorna att forma deras 

bröst vid amning 

1,68 0,76 1,53 0,60 

 
20. Jag brukar hjälpa till att lägga barnet vid 

mammans bröst 

2,45 0,88 1,93 0,86 

 
21. De flesta barn behöver hjälp av personalen att 

ta bröstet första gången 

1,71 0,73 1,51 0,63 

 
22. Att ge bra amningsvägledning försvåras pga. 

tidig hemgång 

2,86 0,78 2,53 0,95 

 
23. Det går inte att ge amningsvägledning utan att 

vidröra mammans bröst 

1,46 0,88 1,18 0,43 

 
24. Amning skyddar barnet mot sjukdomar 

3,70 0,53 3,63 0,59 

 
25. Det är viktigt att mamma och barn får vara 

tillsammans dygnet runt 

3,86 0,35 3,89 0,31 

 
26. Jag hinner inte ge den amningsvägledning som 

jag skulle vilja göra 

2,84 0,81 2,56 0,78 



 

2 

 
27. Jag använder lösbröst när jag ger 

amningsvägledning 

2,78 1,07 3,07 1,05 

 
28. Jag ger evidensbaserad amningsvägledning 

3,44 0,59 3,49 0,57 

 
29. Jag är positiv till fri amning, oberoende av 

klockan 

3,83 0,49 3,88 0,38 

 
30. Barnets position vid bröstet har inget att göra 

med såriga bröstvårtor 

1,24 0,69 1,55 0,83 

 
31. BB bör prioritera övernattningsmöjligheter för 

partnern 

3,73 0,57 3,67 0,58 

 
32. Att ge amningsvägledning är svårt 

2,82 0,71 2,74 0,79 

 
33. Jag lär alla mammor att det är bra om de kan 

handmjölka 

2,95 0,96 3,46 0,66 

 
34. Mammor som är otrygga behöver extra stöd 

genom hela vårdkedjan 

3,81 0,44 3,86 0,35 

 
35. Jag förstår att mammor tycker det är besvärligt 

att amma 

3,06 0,72 2,86 0,80 

36. Jag upplever att amningsvägledningen 
försvåras pga. bristande samstämmighet mellan 

MHV, förlossning, BB och BVC 

3,03 0,82 3,14 0,67 

 
37. Jag informerar alltid familjerna om amningens 

fördelar 

3,11 0,66 3,41 0,60 

 
38. Det händer att jag använder mig av 'hands on'-

teknik när jag ger amningsvägledning 

2,22 0,85 2,13 0,85 

 
39. Det är viktigt att barnet suger på bröstet under 

sina första två levnadstimmar 

3,40 0,74 3,52 0,75 

 
40. Barn mår lika bra av ersättning 

2,27 0,89 1,83 0,84 

 
41. Kontakten mellan mamma och barn främjas 

genom amning 

3,73 0,53 3,69 0,61 
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42. Jag tror att mammor med amningsproblem har 

kännedom om vart de kan få hjälp 

2,29 0,74 2,30 0,69 

 
43. Barn är duktiga på att kompensera för 

utebliven tidig kontakt och amning 

2,63 0,73 2,72 0,74 

 
44. Det är inte bra om barnet börjar använda 

bröstet som napp 

1,95 0,76 1,63 0,83 

 
45. Jag frågar alltid vad mammorna har fått för 
stöd tidigare, innan jag ger amningsvägledning 

2,47 0,77 3,23 0,78 

 
46. Jag dokumenterar alltid hur jag har gett 

amningsvägledning 

2,98 0,93 3,09 0,86 

47. En ammande mamma som behöver ge barnet 
tillmatning rekommenderas ge det med kopp eller 

sked 

3,64 0,56 3,66 0,55 

 
48. Jag förstår mammor som tycker att det är 

genant att amma 

2,04 0,82 2,40 0,99 

 
49. Mammor med amningsproblem upplever att de 

inte får tillräckligt med vägledning 

3,13 0,55 3,06 0,61 

 
50. Jag rekommenderar mammorna att sträva efter 

ett längre amningsuppehåll under natten 

1,24 0,47 1,19 0,44 

 
51. Jag tror att föräldrar kan klara av att få olika 

råd i vårdkedjan 

2,09 0,78 2,02 0,70 

52. Barn som inte vill suga behöver inte göra det 
under det första dygnet 

2,37 1,09 2,59 0,96 

 
53. Barnmorskan spelar en viktig roll i hur det går 

med amningen 

3,22 0,60 3,32 0,55 

 
54. Mammor upplever att amning känns som ett 

tvång 

2,24 0,54 2,12 0,58 

 
55. När en mamma behöver amningsvägledning ser 

jag till att avsätta tid för det, då får andra 
arbetsuppgifter vänta 

2,64 0,75 2,85 0,75 

56. Jag tror att de flesta som har problem med 
amningen får många olika råd, beroende på vilka 

de frågar 

3,22 0,66 3,28 0,63 
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57. Jag tar för vana att tillsammans med familjen 
upprätta en amningsplan i samband med 

amningsvägledning 

2,48 0,86 2,92 0,88 

 
58. Smakportioner bör introduceras under fortsatt 

amning 

3,46 0,77 3,56 0,78 

 
59. Jag har lätt för att leva mig in i hur en mamma 

känner för sin amning 

2,96 0,67 3,26 0,52 

 
60. Hud-mot-hud mellan mor och barn försvårar 

amningen 

1,00 0,00 1,08 0,43 

 
61. Det är omöjligt att ge amningsvägledning utan 

att göra en amningsobservation 

2,60 0,71 2,75 0,78 

 
64. Min arbetsgivare ger mig möjlighet att gå 

utbildningar inom amning 

2,28 0,91 2,92 0,89 

 
65. På min arbetsplats frågar vi varandra om råd 

gällande amningsvägledning 

3,30 0,70 3,43 0,70 

 
66. Amningsutbildningen under min 
barnmorskeutbildning var tillräcklig 

1,83 0,82 1,78 0,78 

67. Jag brukar observera mina barnmorskekollegor 
när de ger amningsvägledning, för att se hur de 

arbetar 

2,65 0,80 2,48 1,01 

 
68. Jag har möjlighet att under arbetstid ta reda på 

de senaste rönen inom amning 

1,94 0,91 2,24 0,81 

69. Jag ändrar mitt arbetssätt gällande 
amningsvägledning när det kommer ny forskning 

och nya rön om amning 

 
3,04 

 
0,87 

 
3,25 

 
0,63 

 
70. Jag skulle vilja få mer utbildning inom amning 

 
3,45 

 
0,75 

 
3,24 

 
0,79 
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BILAGA D – ARTIKELMATRIS 

 

Författare 

Artikelns titel 

Tidskrift, (år) 

Ursprungsland 

 

Syfte 

 

Metod 

 

Resultat 

Abduidhail, J., Al-Modallal, H., Yousif, R., 

& Almresi, N. 

Exclusive breast feeding (EBF) in Jordan: 

Prevalence, duration, practices, and 

barriers. 

Midwifery, (2014). 

Jordanien 

Syftet var att undersöka prevalens, 

duration, utförande och hinder för 

exklusiv amning hos mammor i 

Jordanien. 

Kvalitativ metod. Data insamlades under 

två faser. I fas ett genomförde 

forskningsassistenter 572 strukturerade 

individuella intervjuer med nyblivna 

mammor. I fas två genomfördes 

uppföljande telefonintervjuer av samma 

forskningsassistenter vid en månad, fyra 

månader och sex månader postpartum.  

Mammor som hade slutat amma vid 

telefonuppföljningarna exkluderades i 

studien.   

Amningsdurationen sjönk gradvis under 

barnets sex första månader, vilket visade 

att antal mammor som följde WHO:s 

rekommendationer för exklusiv amning i 

minst 6 månader var få. Tre huvudsakliga 

hinder för exklusiv amning var för lite 

bröstmjölk för att göra barnet nöjt, 

bröstproblem och kort tid mellan 

graviditeterna.  

Almqvist-Tangen, G., Bergman, S., 

Dahlgren, J., Roswall, J., & Alm, B. 

Factors associated with discontinuation of 

breastfeeding before 1 month of age 

Acta Pædiatrica, (2011) 

Sverige 

Syftet var att ta reda på faktorer som är 

förknippade med amningsavslut under 

barnets första fyra veckor.  

Kvantitativ metod. Studien var en del av 

en pågående populationsbaserad 

longitudinell födselsekohort. Totalt 2666 

deltagare. Föräldrarna svarade på ett 

frågeformulär om sociala- och medicinska 

faktorer, samt insamlades barnets längd, 

vikt, huvudomfång och midjemått. Barnet 

följdes upp vid en, tre, sex, 12 och 18 

månaders ålder, samt vid två, tre, fyra och 

fem års ålder. 

Resultatet påvisade att 27 % av 

mammorna hade amningsproblem. 

Faktorer som påverkade amningen 

negativt var användning av tröstnapp, 

rökning hos mamman och 

amningsproblem. Amningsproblem som 

identifierades var fel sugteknik, bristande 

stöd från vårdpersonal och otillräcklig 

viktuppgång. 

Bonia, K., Twells, L., Halfyard, B., 

Ludlow, V., Newhook, L. A., & Murphy-

Goodridge, J. 

Syftet var att undersöka vilka faktorer 

som bidrar till mammors val att ge 

ersättning till deras barn.  

Kvalitativ metod användes i form av 

fokusgrupp intervjuer. 18 deltagare 

delades upp i två fokusgrupper och en 

Resultatet visade att partnerns och deras 

egna mammors attityder spelade stor roll 

i valet om hur barnet ska matas. 

Mammorna upplevde fler möjligheter att 
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A qualitative study exploring factors 

associated with mothers’ decisions to 

formula-feed their infants in 

Newfoundland and Labrador, Canada. 

BMC Public Health, (2013). 

Canada 

deltagare i en enskild intervju. Totalt 

deltog 19 stycken mammor. 

lämna hemmet, göra hushållssysslor och 

sova om barnet matades med ersättning. 

En stor anledning till varför mammor 

valde att inte amma var att mammorna 

skämdes för att behöva amma offentligt.  

Brown, A.  

Maternal trait personality and 

breastfeeding duration: The importance 

of confidence and social support. 

Journal of Advanced Nursing, (2013). 

Storbritannien 

Syftet var att undersöka sambandet 

mellan amningens duration, moderns 

personlighet och moderns attityder och 

erfarenheter av amning. 

Kvantitativ metod. En tvärsnittsstudie där 

totalt 602 mammor vars barn var mellan 

6-12 månaders ålder, besvarade ett 

frågeformulär för att undersöka deras 

personlighet, amningsduration och 

attityder och erfarenheter om amning.  

Resultatet visar att mammor som 

upplevde emotionell stabilitet och 

ansvarstagande var mer benägna att 

initiera och fortsätta amma under en 

längre tid. Attityder och erfarenheter som 

är betydande för amningens duration är 

upplevda svårigheter och brist på stöd. 

Mammor med introvert personlighet och 

upplevd ångest förhindrar sökandet av 

stöd och utmanar inte problem som kan 

uppstå. 

Brown, A., Raynor, P., & Lee, M. 

Healthcare professionals’ and mothers’ 

perceptions of factors that influence 

decisions to breastfeed or formula feed 

infants: a comparative study. 

Journal of Advanced Nursing, (2011) 

Storbritannien 

Syftet var att jämföra vårdpersonals och 

mammors uppfattningar av vilka faktorer 

som påverkar valet om att amma eller ge 

ersättning till spädbarn.  

Kvalitativ metod. Semi-strukturerade 

intervjuer med 20 stycken professionella 

som arbetar med nyblivna mammor, för 

att undersöka varför mammor valde att ge 

ersättning till sina barn. Även 23 

mammor med barn som var mellan 6-12 

månader gamla reflekterade över deras 

upplevelser av att ge ersättning. 

Mammorna ansåg att amning skulle 

ändra deras kroppsuppfattning och 

mammorna skulle bli oattraktiva. 

Mammorna upplevde även att deras barn 

blev mättare, nöjdare och sov längre när 

barnen ätit ersättning. Mammorna 

upplevde otillräckligt med information 

och stöd om eventuella amningsproblem 

som kan uppstå och valde därför att ge 

ersättning för att slippa smärta obehag. 

Bäckström, C. A., Hertfelt Wahn, E. I., & 

Ekström, A. C. 

Syftet var att beskriva mammors 

erfarenheter och reflektioner av att få 

amningsvägledning samt barnmorskors 

Kvalitativ metod. En innehållsanalys. 

Datainsamlingen skedde genom 

Resultatet tyder på att mammorna ville 

bli sedda som unika individer och ville att 

barnmorskorna skulle bekräfta deras 

amningserfarenheter. Mammorna 
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Two sides of breastfeeding support: 

experiences of women and midwives. 

International Breastfeeding Journal, 

(2010). 

Sverige 

 

erfarenheter och reflektioner av att ge 

amningsvägledning. 

individuella intervjuer med fyra 

barnmorskor och nio mammor.  

upplevde att det var viktigt att 

barnmorskan var närvarande under 

amningstillfället för att kunna ge råd vid 

eventuella amningsproblem. Likvärdig 

och relevant information från 

barnmorskorna var viktigt för att främja 

amningen. Fysisk amningsvägledning 

från barnmorskan under 

amningstillfällena var förenat med 

obehag hos mammorna.  

Goyal, R. C., Bangiwar, A. S., Ziyo, F., & 

Toweir, A. A. 

Breastfeeding practices: Positioning, 

attachment (latch-on) and effective 

suckling – A hospital-based study in 

Libya. 

Journal of Family & Community 

Medicine, (2011). 

Libyen 

Syftet var att bedöma barnets läge, tag 

och sugteknik under amning.   

Kvantitativ metod. En empirisk, 

beskrivande tvärsnittsstudie. 192 

mammor och barn observerades under 

amningstillfällen för att bedöma läge, tag 

och sugteknik.  

Resultatet visade att läget och taget var 

mindre bra hos förstföderskor än hos 

omföderskor. Dåligt tag om bröstvårtan 

resulterade i såriga bröstvårtor och 

mjölkstockning. 

Graffy, J., & Taylor, J.  

What Information, Advice, and Support 

Do Women Want With Breastfeeding? 

BIRTH, (2005).  

Storbritannien  

Syftet var att undersöka kvinnors 

perspektiv på den information, råd och 

stöd som ges om amning. 

En kvalitativ analys av öppna frågor i ett 

besvarat frågeformulär som 654 kvinnor 

fick svara på angående deras upplevelser 

av det amningsstöd mammorna fått. 

Resultatet visade att det var fem sorters 

stöd som önskades, vilka var information 

om amning och som väntas, praktisk 

hjälp med rätt läge på barnet, adekvata 

tips och råd, bekräftelse av upplevelser 

och känslor samt uppmuntran. 

Hall, H., McLelland, G., Gilmour, C., & 

Cant, R.  

Syftet var att undersöka vilka faktorer 

som påverkar etableringen och 

upprätthållandet av amningen.  

Mixad metod med en kvantitativ 

pappersbaserad undersökning samt 

kvalitativa fokusgruppintervjuer. Totalt 

var det 175 deltagare som hade barn 

Mammor som ammade sina barn 

anförtrodde sig till barnmorskor och 

amningsvägledare om 

amningsvägledning. Tillgång till 
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’It’s those first few weeks’: Women’s veiws 

about breastfeeding support in an 

Australian outer metropolitan region. 

Women and Birth, (2014) 

Australien 

mellan två veckor och åtta månaders 

ålder.  

individuell vägledning ansågs vara en 

viktig faktor för att upprätthålla 

amningen och övervinna eventuella 

amningsproblem. Mammorna upplevde 

att det var viktigt med mycket stöd och 

vägledning under amningsstarten och 

amningens första veckor. 

Hauck, Y. L., Blixt, I., Hildingsson, I., 

Gallagher, L., Rubertsson, C., Thomson, 

B., & Lewis, L.  

Australian, Irish and Swedish women’s 

perceptions of what assisted them to 

breastfeed for six months: exploratory 

design using critical incident technique.  

BMC Public Health, (2016) 

Australien 

Syftet var att undersöka kvinnors 

uppfattningar om vad som fick kvinnorna 

att fortsätta amma i sex månader. 

Kvalitativ metod. Telefonintervjuer med 

64 irländska, 139 svenska och 153 

australienska mammor, vilka fick svara på 

frågan ”vad fick dig att fortsätta amma i 

sex månader?”. Innehållsanalys 

genomfördes som ledde fram till 

gemensamma kategorier.  

Resultatet visade att informellt stöd 

antingen öga mot öga eller onlinestöd var 

viktiga faktorer för att fortsatt amning. 

Även stöd från hälso-och 

sjukvårdspersonal samt målmedvetenhet 

hos mammorna var viktigt för att främja 

amningen. 

Henderson, J., & Redshaw, M. 

Midwifery factors associated with 

successful breastfeeding. 

Child: care, health and development, 

(2010). 

Storbritannien 

Syftet med studien var att beskriva vilka 

faktorer som associerades med initiering 

och fortsatt amning. 

Kvantitativ metod. Data från en nationell 

undersökning som genomfördes år 2006 

användes. Frågeformulär skickades 

slumpmässigt till 4800 nyblivna mammor 

(63 % svarsfrekvens). Formuläret innehöll 

frågor relaterade till exklusiv amning, 

eventuell amning under barnets första 

dagar och vid tre månader, samt faktorer 

som associerades med fortsatt amning. 

Resultatet visade att vid alla skeden under 

den första tiden (0-3 månader) var 

individanpassad information, praktisk 

hjälp, aktivt stöd och uppmuntran från 

barnmorskan viktiga faktorer för att 

främja amning. Faktorer som försvårade 

amningen var framför allt tidig hemgång 

från BB/eftervården.  

Jarlenski, M., McManus, J., Deiner-West, 

M., Bilma Schwarz, E., Yeung, E., & 

Bennett, W. L. 

Syftet med studien var att beskriva hinder 

för amning hos överviktiga kvinnor i 

jämförelse med normalviktiga kvinnor. 

Detta för att bestämma vikten av 

amningsstöd från hälso- och 

Kvantitativ metod. Data från ”The Infant 

Feeding Practices Study II” analyserades 

med beskrivande statistik för att beskriva 

hinder för amning hos överviktiga gravida 

kvinnor och mammornas 

Resultatet visade att den vanligaste 

orsaken till att kvinnorna inte började 

amma var att mammorna trodde att 

ersättning var lika bra som bröstmjölk 

samt upplevelsen av för lite bröstmjölk. 
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Association between Support from a 

Health Professional and Breastfeeding 

Knowledge and Practices Among Obese 

Women: Evidence from the Infant 

Practices Study II. 

Women’s Health Issues, (2014). 

USA 

sjukvårdspersonal, kvinnors 

amningskunskaper samt initiering och 

amningsdurationen hos överviktiga 

kvinnor.  

amningskunskaper. Multivariabel 

regression användes för att undersöka 

associationen av amningsstöd från hälso- 

och sjukvårdspersonal och 

amningsduration.  

Amningsstöd från hälso- och 

sjukvårdspersonal var förknippad med en 

ökad sannolikhet till initiation av amning.  

Kervin, B. E., Kemp, L., & Jackson Pulver, 

L. 

Types and timing of breastfeeding 

support and its impact on mothers’ 

behaviours. 

Journal of Paediatrics and Child Health, 

(2010). 

Australien  

Syftet var att bestämma vilken typ av 

amningsstöd och vid vilket tillfälle 

amningsstöd gavs till mammor och deras 

nyfödda barn och i vilken utsträckning 

detta påverkar amningsintentionen.  

Kvantitativ metod. En tvärsnittsstudie där 

ett frågeformulär besvarades av 164 

nyblivna mammor, med en uppföljning, 

med 107 av dessa mammor, efter två 

veckor av amning. Sorter av amningsstöd, 

tillfälle, tillfredsställelse av personligt- 

och professionellt stöd, praktiska 

lärotillfällen, information och effekten av 

dessa på amningens avsikt och beteende 

bedömdes.  

Mammorna kände mest stöd från sina 

partners och minst stöd från 

vårdpersonal. Amningsstöd inom en 

halvtimme efter födseln var relaterat till 

förbättrade amningsintentioner, men 

detta stöd rapporterades dock som sällan. 

Personligt stöd var vanligare, även om 

stöd från professionell vårdpersonal var 

relaterat till bättre amningsutfall.  

Kronborg, H., Harder, I., & Hall, E. O. C.  

First time mothers’ experiences of 

breastfeeding their newborn. 

Sexual & Reproductive Healthcare, 

(2015). 

Danmark 

Syftet var att beskriva danska mammors 

upplevelser av amning när det ges 

möjlighet att beskriva det skriftligt.  

Kvalitativ innehållsanalys användes för 

att analysera data från 108 danska 

mammors svar på en öppen fråga i slutet 

av ett tidigare utformat och använt 

frågeformulär. ”Here at the end of the 

questionnaire, you have the opportunity 

to describe in your own words yours 

breastfeeding experience. Please give 

exemples” 

Alla 108 mammor började amma. Tre 

faser av amningen sammanfattades under 

tre teman som var: 1. På skakig mark, som 

kännetecknade smärtsam amning och 

tvetydiga råd, 2. Leta efter fotfäste, som 

kännetecknades av oro över 

mjölkproduktionen och sökandet efter 

professionell hjälp, 3. Tillfredsställelse 

med valet, som kännetecknade tron på 

amningskapaciteten och bekräftelse. 

Lamontagne, C., Hamelin, A. M., & St- 

Pierre, M. 

Syftet med studien var att beskriva 

kvinnors amningsupplevelser, särskilt 

Kvantitativ metod. En deskriptiv studie 

som var baserad på data som insamlades 

via telefonfrågor till 86 kvinnor, samt 

Resultatet visade att såriga och 

smärtsamma bröstvårtor, svårigheter 

med greppet, för lite bröstmjölk var tre 

vanligaamningsproblemen som 
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The breastfeeding experiences of women 

with major difficulties who use the 

services of a breastfeeding clinic: a 

descriptive study. 

International Breastfeeding Journal, 

(2008). 

Kanada 

kvinnor som använder tjänsterna i 

amningskliniken i Greater Quebec City.  

halvstrukturerade intervjuer med 12 av 

dessa kvinnor.  

identifierades. Personliga egenskaper och 

stöd från familj, vänner och hälso- och 

sjukvårdspersonal var faktorer som visade 

sig ha positivt inflytande på amningen.  

Ming Wen, L., Baur, L. A., Rissel, C., 

Alperstein, G., & Simpson, J. M. 

Intention to breastfeed and awarness of 

health recommendations: findings from 

first-time mothers in southwest Sydney, 

Austalia 

International Breastfeeding Journal, 

(2009). 

Australien 

Syftet med studien var att bedöma 

medvetenheten om WHO:s 

amningsrekommendation hos 

förstföderskor och att undersöka 

förhållandet mellan denna medvetenhet 

och avsikten att helamma i sex månader. 

Kvalitativ metod. Mammornas 

medvetenhet om rekommendationerna 

bedömdes genom individuella intervjuer. 

409 förstföderskor blev intervjuade under 

graviditetsvecka 24-34, om avsikten att 

uppfylla WHO:s rekommendation om 

exklusiv amning.  

Resultatet visade att 61 % av mammorna 

var medvetna om WHO:s 

rekommendationer men endast 42 % 

hade som avsikt att uppfylla dessa 

rekommendationer. Anledningar till att 

mammorna inte planerade att amma var 

att mammorna tyckte det var genant att 

amma offentligt, att det är lättare att mata 

med flaska och att mammorna behövde 

börja jobba igen. Faktorer som hade 

betydelse för viljan att amma var 

medvetenhet om hälsoeffekterna, bra för 

anknytning och upplevelsen av att 

bröstmjölk var det bästa för barnet. 

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

Nyström, M. 

Severe breastfeeding difficulties: 

Existential lostness as a mother – 

Women’s lived experiences of initiating 

breastfeeding under severe difficulties.  

Qualitative Studies on Health and Well 

being, (2012). 

Syftet med studien var att beskriva levda 

erfarenheter av att initiera amning vid 

svåra amningsproblem. 

Kvalitativ metod. Fenomenologisk ansats 

användes. Åtta kvinnor, sju förstföderskor 

och en omföderska intervjuades inom två 

månader postpartum. Fenomenets 

betydelse beskrivs som ”Existantial 

lostness as a mother forcing oneself into a 

constant fight”. 

Resultatet visar att mammor med svåra 

amningsproblem kände sig ensamma och 

utsatta på grund av sitt lidande, och 

förlorade känslan av moderskap. 

Mammorna upplevde att barnet blev 

tvingat till bröstet till följd av ”hands-

on”teknik. Tvetydiga och olika råd 

förvirrade mammorna vilket medförde 

förlust av kontrollen över situationen. 

Vårdgivare som bekräftade och 

uppmuntrade mammorna hade positiv 
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Sverige inverkan på mammornas 

amningsupplevelse. 

Ross-Cowdery, M., Lewis, C. A., Papic, 

M., Corbelli, J., & Bimla Schwarz, E. 

Counseling About the Maternal Health 

Benefits of Breastfeeding and Mothers’ 

intentions to Breastfeed. 

Maternal and Child Health Journal, 

(2017). 

USA 

Syftet var att utvärdera betydelsen av 

rådgivning kring maternella hälsoeffekter 

av amning, för kvinnors intentioner att 

amma.  

Kvantitativ metod. Kvinnor som sökte 

prenatalvård vid universitetssjukhuset 

besvarade en undersökning före och efter 

en fem-minuter lång rådgivning om 

maternella hälsoeffekter av amning. 65 

stycken kvinnor besvarade 

undersökningen både före- och efter 

rådgivningen.  

Resultatet visade att få av kvinnorna var 

medvetna om fördelarna med amning för 

den maternella hälsan. Efter rådgivningen 

ökade kunskaperna och därmed ökade 

även avsikten att amma och antalet som 

kände att amning var viktigt.  

Schilling-Larsen, J., & Kronborg, H. 

When breastfeeding is unsuccessful – 

mothers' experiences after giving up 

breastfeeding. 

Scandinavian Journal of Caring 

Sciences, (2012). 

Danmark 

Syftet med studien var att beskriva 

mammors erfarenheter efter att 

mammorna gav upp amningen trots 

önskan att fortsätta amma.  

Ett kvalitativt tillvägagångssätt användes 

för att beskriva mammors erfarenheter 

efter att mammorna gett upp amningen. 

Förstföderskor som ville amma 

intervjuades fyra månader efter födseln. 

Sju förstföderskor mellan 26-36 år deltog.  

Resultatet visade att anledningen att 

mammorna slutade amma var för att det 

var nödvändigt för barnets välmående. 

Mammorna kände sig osäkra på vilken 

metod som skulle användas för att mata 

sitt barn när amningen inte fungerade. 

Mammorna upplevde att det var svårt att 

möta världen som flaskmatande mamma. 

Mammorna försökte göra det bästa för 

sina barn men befann sig i en utsatt 

position utan stöd från omgivningen.  

Sheehan, A., Schmied, V., & Barclay, L. 

Women’s experiences of infant feeding 

support in the first 6 weeks post-birth. 

Maternal and Child Nutrition, (2009). 

Australien 

Syftet med studien var att få en förståelse 

för mammors uppfattningar, 

förväntningar och erfarenheter av det 

amningstöd som ges under barnets första 

6 veckor.  

Kvalitativ metod. Studien använde en 

konstruktivistisk inställning till grundad 

teorimetodik för att samla in och 

analysera data. Data samlades in genom 

individuella intervjuer med 37 kvinnor 

som hade barn som var mellan 1-9 veckor. 

Vid intervjun helammade 14 kvinnor, 16 

Resultatet presenterades under tre olika 

avsnitt; förväntar sig stöd, upplever stöd 

och bedömer värdet av stöd. Mammorna 

upplevde att det var svårare än väntat att 

amma, men mammorna ville att 

barnmorskan skulle sitta ner och ta sig tid 

att hjälpa med amningen. Särskilt viktigt 

var det att barnmorskan bekräftade 

mamman vid amningsproblem, att ta det i 
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kvinnor flaskmatade. 12 av kvinnorna 

hade börjat amma men sedan slutat.   

sin egen takt utan att känna skuld för att 

det inte fungerar. 

Tahir, N-M., & Al-Sadat, N.  

Does telephone lactation counselling 

improve breastfeeding practices?: A 

randomised controlled trial. 

International Journal of Nursing Studies 

50, (2013). 

Malaysia 

Syftet med studien var att undersöka 

betydelsen av amningsvägledning via 

telefon. 

Kvantitativ metod. En randomiserad 

kontrollstudie. 357 mammor följdes upp 

under 6 månader. Interventionsgruppen 

fick amningsvägledning via telefon två 

gånger per månad av certifierade 

amningsrådgivare. Kontrollgruppen 

mottog vanlig vård med stöd för amning. 

Deltagarna svarade sedan på ett 

frågeformulär via telefon. 

Resultatet visade att ett högre antal 

mammor i interventionsgruppen 

helammade vid en månad jämfört med 

mammor i kontrollgruppen. Vid fyra och 

sex månader var det ingen skillnad i 

procentandelar mammor som 

helammade. Anledningen till att 

majoriteten av mammorna slutade amma 

var för lite bröstmjölk och att mammorna 

behövde börja arbeta igen.   

Vennemann, M.M., Bajanowski, T., 

Brinkmann, B., Jorch, G., Yücesan, K., 

Sauerland, C., & Mitchell, E.A.  

Does breastfeeding reduce the risk of 

sudden infant death syndrome?  

Pediatrics, (2009). 

Tyskland 

Syftet med studien var att undersöka 

samband mellan uppfödningssätt för 

spädbarn och plötslig spädbarnsdöd. 

Kvantitativ metod. En fallkontrollstudie 

av 333 spädbarn som dog av plötslig 

spädbarnsdöd.  

Resultatet visade att exklusiv amning vid 

en månads ålder halverade risken för 

plötslig spädbarnsdöd. Både helamning 

och delamning var associerat med 

minskad risk för plötslig spädbarnsdöd. 

Weimers, L., Svensson, K., Dumas, L., 

Navér, L., & Wahberg, V. 

Hands-on approach during breastfeeding 

support in neonatal intensive care unit: a 

qualitative study of Swedish mothers’ 

experiences. 

International Breastfeeding Journal, 

(2006). 

Syftet med studien var att beskriva 

svenska mammors erfarenheter av ”hands 

on-teknik” vid amningsvägledning på 

neonatalen.   

Individuella kvalitativa intervjuer 

genomfördes med tio mammor till 

prematura spädbarn. Radnitzkys sju 

principer om hermeneutisk tolkning 

användes för att tolka betydelsen av 

mammans svar.  

Resultatet presenterades under fem 

huvudteman; Integritetskränkande, 

manipulering av barnet, förståelse och 

justering, bröst som föremål och 

alternativ till hands on-teknik. Praktisk 

hjälp i amningssituationen upplevdes som 

obehaglig och kvinnorna upplevde sina 

bröst som objektiverade. Majoriteten av 

mammorna uttryckte att önskan om hjälp 

när vid initiering av amningen, men visste 



 

 9  

 

Sverige inget annat alternativ till hands on-

teknik. 

Yilmaz, E., Öcal, F. D., Yilmaz, Z. V., 

Ceyhan, M., Kara, O. F., & Küçüközkan, T.  

Early initiation and exclusive 

breastfeeding: Factors influencing the 

attitudes of mothers who gave birth in a 

baby-friendly hospital. 

Turk J Obstet Gynecol, (2017). 

Turkiet 

Syftet med studien var att undersöka 

initieringstiden för amning, frekvens av 

helamning och tillmatningsmetoder 

under första sex månaderna bland 

mammor som födde barn på ett 

amningsvänligt sjukhus. 

 

 

 

Kvantitativ metod. En tvärsnittsstudie 

genomfördes med 350 mammor. 

Deltagarna fick svara på ett frågeformulär 

som belyste demografisk information, 

obstetrisk information och information 

om amningsåtgärder. Sex månader efter 

födseln kontaktades mammorna igen och 

forskarna fick då information om vilka 

faktorer som påverkat 

amningsdurationen och 

tillmatningsmetoder. 

Resultatet visade att mammor som slutat 

amma vid sex månaders uppföljningen 

uttryckte att det var för att mammorna 

hade för lite bröstmjölk, såriga 

bröstvårtor samt flask- och 

nappanvändning. Brist på stöd från 

omgivningen var också en faktor som 

påverkade amningsdurationen.  
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