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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Världshälsoorganisationen rekommenderar helamning till barnet blivit 6 
månader. Trots detta helammar få kvinnor så länge. Bröstmjölk anses vara den bästa födan 
för det nyfödda barnet och har hälsosamma effekter för både mamma och barn. 
Amningsstatistik visar att 13% helammar vid 6 månaders ålder och amningstrenden i Sverige 
går nedåt. Barnmorskans amningsfrämjande arbete har betydelsefull roll.  
Syfte: Att kartlägga orsaker till varför kvinnor slutar helamma före 6 månader. 
Metod: Webbaserad enkätundersökning med mixad metoddesign. Dataanalys med 
deskriptiv statistik samt kvalitativ innehållsanalys.  
Resultat: Enkäten besvarades av 160 deltagare. Under graviditet önskade 86% helamma >6 
månader men enbart 26% ammade enligt intention. I resultatet framkom att informationen 
på mödravård var idealistisk snarare än realistisk och 30% upplevde uteblivet stöd gällande 
amning från mödravård till barnhälsovård. Förstföderskor ansåg att amningen var svårare än 
förväntat. Partnern ansågs vara det viktigaste stödet under amningsperioden. Vid 
amningsstöd instruerade barnmorskor med hands-on teknik. Omföderskor ammade i högre 
utsträckning >6 månader jämfört med förstföderskor trots att de inte blivit erbjudna att 
medverka på föräldraförberedandekurs.  
Slutsatser: Mammor slutade helamma på grund av att amningen stressade, otillräcklig 
mjölkproduktion, barnet fick annan föda, otillräcklig viktuppgång hos barnet och psykisk 
ohälsa. Mammor efterfrågade individualiserad amningsinformation och spontant stöd från 
barnmorska.  

 
Nyckelord: amningsstöd, barnmorska, erfarenheter, helamning, mixad metod 

 
 
  



ABSTRACT 

Background: The World Health Organization recommends breastfeeding until the child is 
6 months old. Despite this recommendation, few women are breastfeeding for recommended 
amount of time. Breast milk is considered to be the best nutritional food for the newborn and 
also has positive health effects on both the mother and the child. The breastfeeding statics in 
Sweden has a falling trend, it shows that only 13% breastfeed until the child is 6 months old.  
The midwifes promotional breastfeeding work has an important role to play in todays society. 
Purpose: To identify the reasons why women stop breastfeeding before the child is 6 month 
of age.  
Method: Web-based survey with a mixed method of design. A data analysis with descriptive 
statistics and a qualitative analysis.  
Results: The survey was conducted by 160 participants. During the pregnancy 86% wanted 
to breastfeed for 6 months or longer, but only 26% breastfed according to their intention. The 
surveys revealed that the information provided from maternity welfare is idealistic rather 
than realistic and half of the assigned survey group felt that they have not received adequate 
support regarding breastfeeding from maternal welfare to child health care. Primaparas 
considered breastfeeding to be more difficult than expected and the partner was considered 
to be the most important support during the period of breastfeeding. Midwifes instruct with 
hands-on technology. Multiparas breastfeed to greater extent and 6 months or longer in 
comparison to first parturients, even tough they are not offered to participate in childbirth 
and parenting preparation courses.  
Conclusion: Mothers, both primaparas and multiparas stopped breastfeeding of stress 
factors of breastfeeding, insufficient milk production, the baby was given another food 
replacement, poor weight gain in the child and mental illness. Mothers demand 
individualized breastfeeding information, sessions, and spontanious support by midwifes.  
 
Keywords: breastfeeding support, exclusive breastfeeding, experiences, midwife, mixed 
method 
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1 INLEDNING 

Vi är två legitimerade sjuksköterskor som studerar till barnmorskor. Vi har själva barn och 
erfarenheter av amning samt att vi har vänner som slutat amma tidigare än de tänkt. Det är 
välkänt att bröstmjölk och amning är bäst för det nyfödda barnet. Intresset väcktes under 
barnmorskeutbildningen där vi fick kunskap att amningstrenden går nedåt i Sverige och vi 
ställde oss frågan om vilka orsaker det finns till varför kvinnor slutar amma. Barnmorskan 
arbetar med amning genom hela vårdkedjan, från mödravård till amningsmottagning. För att 
få djupare kunskap och kunna arbeta amningsfrämjande behövs kartläggning om kvinnors 
erfarenheter som kan medföra att de slutar helamma innan barnet blivit 6 månader. 

2 BAKGRUND 

Nedan presenteras amning historiskt, amningsfysiologi, komplex amning samt betydelsen av 
stöd vid amning. I bakgrunden presenteras den teoretiska referensram som genomsyrar 
arbetet. Slutligen mynnar bakgrunden ut i problemformulering.  

2.1 Amning historiskt i Sverige 
I mitten av 30-talet var amning en naturlig del av livet och nyblivna mammor hade hjälp av 
kvinnor i omgivningen där kunskap följde i generationer. När sjukhusförlossningar blev 
vanligare började amningsfrekvensen sjunka och vårdrutiner hindrade mammor från att 
amma fritt (Kylberg, Westlund & Zwedberg, 2014). Barn och mamma separerades, 
vårdpersonal skötte barnen vilket medförde att mammor varken kunde se, höra eller lära 
känna sina barn. Under 50- och 60-talet introducerades bröstmjölksersättning som påtalades 
vara likvärdig med bröstmjölk vilket gjorde att flaskmatning blev vanligare. 
Amningsfrekvensen sjönk kraftigt mellan 30- och 70-talet. Under 80-talet fick forskning 
kring amning ett uppsving och det framkom att amning gynnades och etablerades snabbare 
av att barnet fick vara tillsammans med mamma direkt efter förlossningen. Amningsvänliga 
sjukhus startades i Sverige på 90-talet efter att WHO och UNICEF utlyste ett initiativ för att 
skydda och främja amning. Personal fick utbildning i hur amning fungerar och 
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amningsrutiner skulle följas utefter WHO:s rekommendationer (World Health Organisation, 
2018). Vårdrutinerna innebar även tidig kontakt mellan barn och mamma. Samvård för mor 
och barn dygnet runt (“rooming-in”) infördes vilket gjorde att mamma fick ha barnet hos sig 
hela tiden (Svensson & Wedberg, 2016). 
 

2.2 Definitioner 
Helamning innebär att barnet endast får bröstmjölk inklusive eventuella vitaminer såsom till 
exempel D-vitamin eller läkemede. lDelamning innebär att barnet får bröstmjölk kombinerat 
med annan föda, såsom exempelvis bröstmjölksersättning, vatten, välling eller annan mat 
(Socialstyrelsen, 2017). 

 

2.3 Amningsstatistik 
År 2017 ammades 95% av barnen vid en veckas ålder, varav 75% helammades och 20% 
delammades. Vid 6 månaders ålder hade siffrorna sjunkit till 13% för helammning och 50% 
för delamning. Det framgår av statistiken att minskning av amning är som störst då barnet är 
mellan 4-6 månader, vilket möjligtvis kan förklaras av att barn börjar introduceras för 
smaksensationer (Socialstyrelsen, 2017). Amningsstatistiken sjunker och det har konstaterats 
att samstämmigt stöd inom vården måste ges till alla grupper i samhället för att vända 
negativa trenden (Magnusson, Lagerberg & Wallby, 2016; Socialstyrelsen, 2014). Majoriteten 
börjar amma på BB, statistiken visar att färre kvinnor ammar när barnet blivit två månader 
trots intention att amma längre (Kylberg, m.fl., 2014). 

2.4 Amningsrekommendationer 
Världshälsoorganisationen (WHO) rekommenderar helamning tills att barnet blivit 6 
månader och därefter rekommenderas fortsatt amning kompletterat med lämplig mat upp till 
att barnet är två år eller äldre (WHO, 2018). Livsmedelsverket och Socialstyrelsen står bakom 
rekommendationerna och om barnet är intresserad av mat kan små smakportioner i storlek 
av ett kryddmått ges från 4 månaders ålder. Det är dock viktigt att fortsätta amma barnet 
samtidigt som smakportioner introduceras och fram tills det är 6 månader gammal 
(Livsmedelsverket, 2018; Socialstyrelsen, 2014). 
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Personal inom vårdkedjan mödravård, förlossningsvård, BB-vård och barnhälsovård bör 
använda sig av WHO och UNICEF ”10 steg till lyckad amning ”som är ett verktyg för hela 
vårdkedjan att skapa goda förutsättningar för amningen (WHO, 2018). Se bilaga C för 10 steg 
för lyckad amning som översatts av Socialstyrelsen (2014). 

2.5 Amningsfysiologi 
Under graviditeten produceras prolaktin som förbereder bröstens mjölkproduktion och 
under graviditetens 16:e vecka börjar mjölkkörtlarna bilda råmjölk (kolostrum). Placenta 
producerar hormonerna östrogen och progesteron vilka hämmar prolaktinets funktion. Efter 
barnets och placentas framfödelse sjunker östrogen- och progesteronnivåerna och prolaktin 
kan verka vilket startar mjölkbildningen (Kylberg m.fl.,  2014; Ransjö-Arvidson, Sjödin & 
Widström, 2014). Efter förlossningen påbörjas mjölkproduktionen även om barnet inte suger 
på mammans bröst som beror på biologiskt program hos kvinnan. Barnets sugande på 
bröstet och alveolernas tömning är nödvändigt för att mjölkproduktionen ska upprätthållas. 
När bröstet tömts och trycket i alveolerna sjunkit startar mjölkproduktionen (Kylberg m.fl., 
2014; Widström, Jonas & Nissen, 2016). När barnet suger aktiveras utdrivningsreflexen och 
signal går upp till hypofysens baklob som utsöndrar hormonet oxytocin. Hormonet gör att 
muskelcellerna i bröstet drar ihop sig och mjölken pressas igenom mjölkgångarna mot 
bröstvårtan. Bröstmjölken bildas enligt efterfrågan och tillgång, dygnsproduktionen av mjölk 
kan således ökas genom att barnet får amma fritt och ofta. Det innebär att om barnet själv får 
styra hur ofta det vill amma kommer mjölktillgången att öka (Kylberg, m.fl., 2014; Ransjö-
Arvidson, m.fl., 2014). 
 

2.6 Amningens hälsofördelar 

2.6.1 Kortsiktiga hälsoeffekter för barnet 

Bröstmjölk tillhandahåller all energi och näringsämnen som barnet behöver under de första 
månaderna i livet och fortsätter att ge upp till hälften av barnets näringsbehov det första året 
(Hauck m.fl., 2016; WHO, 2018). Tidig amning efter förlossningen minskar risken för att 
barnet får lågt blodsocker (Widström, m.fl., 2016). Bröstmjölken ändras över tid och 
anpassar sig till barnets individuella behov och främjar barnets immunförsvar. Risken för 
infektioner under barnets första levnadsår minskar och bröstmjölken skyddar mot 
gastrointestinala-, urinvägs- och öroninfektioner samt infektion i luftvägarna (Kylberg, m.fl., 
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2014; Svensson & Zwedberg, 2016). Bröstmjölk har övertygande hälsoeffekter och skyddet 
ökar med längre helamning. Amning har skyddande faktorer mot plötslig spädbarnsdöd 
(Svensson & Zwedberg, 2016; Vennemann m.fl., 2009; WHO, 2018). 
 

2.6.2 Långsiktiga hälsoeffekter för barnet  

Amning hjälper att återhämta från sjukdom och ger i långsiktigt perspektiv lägre risk för 
utveckling av allergier och astma samt minskar risken att bli överviktig och få diabetes som 
vuxen (WHO, 2018). Amning minskar risken för en del barncancersjukdomar (Vennemann 
m.fl., 2009; Svensson & Zwedberg, 2016; WHO, 2018). Barnets psykomotoriska utveckling 
främjas av amning och möjliggör positiv relation och utveckling mellan barn och mor 
(Kylberg m.fl., 2014). 

2.6.3 Hälsoeffekter för mamma  

Amning har övertygande hälsoeffekter för kvinnan i form av återhämtning efter förlossning 
och minskar risken för postpartumblödning. Det främjar anknytning och interaktion mellan 
mamma och barn samt hjälper mamma att anpassa sig till den nya situationen som förälder 
(Hauck m.fl., 2016; Kylberg m.fl., 2014). Amning hjälper mamman att reglera sömn- och 
vakenhetsmönster och hos kvinnor med risk för postpartumdepression ses en minskad risk 
vid fungerande amning (Kylberg m.fl., 2014; Svensson & Swedberg, 2016). Många mammor 
upplever en stor tillfredsställelse av att kunna ge sitt barn bröstmjölk (Hauck m.fl., 2016; 
Svensson & Zwedberg, 2016). 

Kvinnor som ammat har minskad risk att insjukna i bröst-, äggstocks- och endometriecancer 
samt hjärt-kärlsjukdomar och diabetes typ 2 (Berglund, 2015; Svensson & Zwedberg, 2016).  
 

2.6.4 Hud-mot hudkontakt 

Tidig hud-mot hudkontakt mellan mamma och barn och har hälsofrämjande effekter. Hud-
mot hudkontakt direkt efter förlossningen är en metod som ger mammor högre tilltro till den 
egna förmågan när det gäller amning vilket kan bidra till längre amningstid (Karimi, 
Khadivzadhe & Bagheri, 2013, Widström m.fl., 2014). Hud-mot hudkontakt efter 
förlossningen ger bas för att barnet ska kunna koordinera och använda sina sinnen och 
genomföra sitt biologiska program för att få bra amningsstart och påverkar anknytningen 
positivt. Amning bidrar till utsöndring av oxytocin som är ett bindningshormon (Kylberg 
m.fl., 2014). Fördröjd hud-mot hudkontakt påverkar oxytocin- och prolaktinfrisättningen, 
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vilket leder till mindre mjölkproduktion några dagar efter förlossning (Wiklund & 
Hildingson, 2016). 

2.7 Förlossningssättets påverkan på amning 
Vid okomplicerad förlossning där barnet får ligga hud-mot hud främjas amningsstarten 
(Widström, m.fl., 2016). Kejsarsnitt innebär stress för mamman vilket kan fördröja 
biologiska anpassningen och detta tillsammans med spinalbedövningen kan ha negativ effekt 
på amningsstarten då den har uttalad effekt på känsel och motorik hos mamma. Vid 
kejsarsnitt fördröjs ofta den första hud-mot hudkontakten och en orsak kan vara att 
vanligaste komplikationen hos nyfödda är neonatal andningsstörning. Det är inte alltid 
möjligt att mamma och barn kan samvårdas efter förlossningen på grund av komplikationer 
(Kylberg m.fl., 2014). En orsak till att mjölkproduktionen generellt kommer igång senare kan 
vara att barnet läggs till bröstet senare än vid vaginalförlossning (Wiklund & Hildingson, 
2016; Widström, m.fl., 2016). För kvinnor som förlöses med kejsarsnitt är det generellt 
svårare att komma igång med amningen och de har kortare amningstid. Överlag ammas barn 
som föds via kejsarsnitt i mindre utsträckning än barn som föds vaginalt (Guala, m.fl., 2017, 
Widström m.fl., 2016). Efter kejsarsnitt kan hud-mot hudkontakten direkt efter 
förlossningen vara avgörande för inställningen till amning samt amningsdurationen 
(Widström m.fl., 2014). 
 
Administration av farmakologisk smärtlindring kan ha oönskade effekter på 
amningsbeteendet hos barnet (Smith, 2007; Widström m.fl., 2014). I fall där mamma fått 
epidural under förlossningen kan amningen försenas då bedövningen kan försena 
fysiologiska och psykologiska anpassningar som uppstår efter förlossning (Widström, m.fl., 
2016). Hos mammor som fått epidural har det visats att prolaktinnivåerna inte stiger i 
samband med amning två dagar efter förlossningen, däremot stiger det tidigt om epidural 
givits tillsammans med oxytocinstimulering (Jonas, m.fl., 2009). Syftet med 
oxytocinstimulering är att stimulera värkarbetet men det har visats att det även har andra 
effekter (Widström, m.fl., 2016). Till exempel har kvinnor som fått oxytocin under 
förlossning lägre nivåer av kroppseget oxytocin under amning två dagar postpartum, dock ses 
en snabbare ökning av prolaktinnivåer under amning (Jonas, m.fl., 2009; Widström, m.fl., 
2016). 
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2.8 Komplex amning 

2.8.1 Bröstkomplikationer  

Felaktig amningsteknik ger såriga bröstvårtor och startar ofta första dagarna postpartum. 
Smärtan orsakar otillräcklig tömning av bröstet vilket kan leda till mjölkstockning. 
Mjölkstockning och bakterier kan tillsammans ge mastit. Sår på bröstvårtorna uppger 80-
90% av ammande kvinnor den första veckan efter barnets födelse och 26% får problem av 
större omfattning som kan ge infektion (Kylberg m.fl., 2014; Lamontagne, Hamelin & St-
Pierre, 2008). 

2.8.2 För lite mjölk 

Vanligaste orsaken till att kvinnor slutar amma beror på att de upplever att de har för lite 
mjölk. Det enklaste sättet att få tillfredsställande mjölkproduktion är om mamman får 
möjlighet att etablera anknytning med sitt barn direkt efter födsel för att kunna amma på 
barnets signaler. Det är viktigt att vårdpersonal ger information om att amma på barnets 
signaler. Hälften av alla ammande är oroliga för mjölkproduktionen trots att deras barn går 
upp i vikt. Alla kvinnor kan producera mjölk men det finns ett fåtal kvinnor som producerar 
för lite och orsaken är okänd. Stressig miljö för mamman hämmar utdrivningsreflexen 
(Kylberg m.fl., 2014). 

2.8.3 Psykisk ohälsa 

Amning är för många en utmaning trots att de flesta tycker att amning är naturligt och som 
ska gå per automatik (Brown, 2014). Förstföderskor upplever paradox gällande amningen då 
de behövde mer stöd än förväntat (Leeming, Williamson, Johnson & Lyttle, 2015).  
Det kan medföra känslor av osäkerhet och misslyckande om amningen inte fungerar vilket 
kan frambringa psykiskt lidande (Brown, 2014). Kvinnor med ångestsymtom och 
postpartumdepression har mindre trolighet att initiera amning och amningsdurationen är 
reducerad. Symtom på depression är starkt förknippat med upphörandet av amning före 6 
månader. Depression under graviditet är en faktor som kan bidra till att kvinnan inte ammar 
och symtom på depression och ångest påverkar anknytningen till det nyfödda barnet (Wouki, 
Stuebe & Meltzer-Brody, 2012). Mammor som tänkt amma men som inte kunnat amma så 
länge som de önskat har ökad risk för att utveckla postpartumdepression (Borra, Iacovou & 
Sevilla, 2014). 
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2.8.4 Tillit till sin egen förmåga  

Enligt Palmér, Carlsson, Mollberg och Nyström (2010) kan det vara utmaning att lita på sin 
prestation som mamma de första veckorna postpartum. Bristande självkänsla, osäkerhet och 
isolering gör det svårare att klara den nya livssituationen vilket kan leda till att förmågan att 
lita på sin kropp brister (Kylberg, m.fl., 2014). Amning framställs som det mest hälsosamma 
för mor och barn, därav beskrivs valet att sluta amma extra känsligt (Schafer, Campo, 
Colaizy, Mulder & Ashida, 2017). Mammor som har haft amningsproblematik med första 
barnet ammar i mindre utsträckning än de som hade god första amningsupplevelse (Schafer 
m.fl., 2017; Schilling Larsen & Kronborg, 2013). 

2.9 Betydelse av stöd vid amning 
Vårdpersonal har viktig roll att skapa trygghet och lugn kring mamma och ge individuellt 
stöd och vägledning till föräldrarna (Svensson & Zwedberg, 2016). Stöd från omgivningen, 
självförtroende och kunskap är faktorer som sägs påverka amning i störst utsträckning 
(Kylberg, m.fl., 2014) 

2.9.1 Barnmorskans roll 

Barnmorskan har viktig roll i att främja amning	och	informera	om	amningens	hälsofördelar	för	
mamma	och	barn	(Svenska barnmorskeförbundet, 2018)	och	information	ska	med	fördel	ges	
både	före	och	efter	barnets	födelse	(Kylberg m.fl., 2014; Henshaw, m.fl., 2018). Barnmorskans 
kunskaper har stor inverkan på mammans förutsättningar till lyckad amning (Kylberg m.fl., 
2014, Svensson & Zwedberg, 2016; Redshaw & Hendersson, 2010). På mödravården ska 
barnmorskan initiera familjens inställning och erfarenheter om amning (Svensson & 
Zwedberg, 2016) och amningsinformationen som ges ska vara realistisk snarare än idealisk 
(Redshaw & Henderson, 2012). Kvinnor som får kunskap om amning under graviditet 
ammar längre och risken för amningsproblem och bröstkomplikationer minskar (Ross-
Cowdery, Lewis, Papic, Corbelli & Schwarz 2017; Svensson & Zwedberg, 2016). Mammor ska 
få information om vad de själva kan göra för att förebygga problem som kan uppstå vid 
amning (Svensson & Zwedberg, 2016). Barnmorskans förhållningssätt ska vara pedagogiskt 
och ödmjukt, för att få mamman att tro på sig själv behöver barnmorska och mamma lära 
känna varandra (Palmér, m.fl., 2010). Barnmorskan bör stötta nyblivna mammor till att bli 
autonoma i amningen (Leeming, m.fl., 2015). 
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Det är viktigt att mamman får bra amningsstöd under barnets första levnadstimmar då den 
tiden präglar den framtida amningsperioden. Mammor ska ges vetskap om var de kan söka 
sig för stöd efter BB-tiden (Kylberg, m.fl., 2014).  
 
Barnmorskan kan ge praktisk handledning genom att använda sig av tygbröst och docka för 
att visa mamman hur hon själv kan göra (Kylberg, m.fl., 2014). Hands-on teknik kan av 
mammor upplevas integritetskränkande och försvåra amningen (Palmér m.fl., 2012). 
Praktiska amningsråd från barnmorska samt att hon tar sig tid att stanna värdesätts högt 
(Sheehan, Schmied & Braclay,2009). Faktorer som bör finnas i stödet av barnmorskan är 
förtroende, trygghet och konsekvent rådgivning. Det är viktigt att miljön är trygg och att 
mamman får ett känslomässigt stöd med positiv attityd och att vården är individualiserad 
(James, Sweet & Donellan-Fernandez, 2017). 

2.9.2 Omgivningens roll 

Normer i samhället säger att en nybliven mamma ska amma sitt barn vilket medför att 
mammor ofta har press inifrån att de borde klara av att amma. En kvinna som vill amma men 
upplever svårigheter kan känna sig isolerad och utan stöd av omgivningen (Kylberg m.fl., 
2014; Svensson & Zwedberg, 2016). Partnerns inställning påverkar amningsdurationen och 
en positiv och stödjande partner förlänger amningsperioden. Partnern ska tidigt involveras i 
amningsrådgivningen för att förmedla att rollen är viktig och information behöver förmedlas 
om att amning tar tid och kraft både fysiskt och känslomässigt (Kylberg m.fl., 2014) Partner 
behöver ha mer information om amning för att känna sig trygg och engagerad (Leng, Shorey, 
Yin, Chan & He, 2019). Det enda som en mamma kan göra för sitt barn, som inte en partner 
kan, är amningen och det finns gott om utrymme för båda föräldrarna att knyta an till barnet 
vilket gör båda föräldrarna jämlika. Att amma i det offentliga rummet upplevs av mammor 
som genant och obekvämt, det är mer accepterat i det offentliga rummet att flaskmata sitt 
barn (Bonia, m.fl., 2011). 

2.10 Teoretisk referensram 
Enligt Berg och Lundgrens (2010) modell genomsyras den vårdande relationen av stödjande 
och stärkande. Den bygger på kvinnans självförtroende och självkänsla, hennes frihet att 
välja stärks då hon uppmuntras att använda sina egna resurser. Barnmorskans roll är att 
uppmuntra kvinnan och hennes egen förmåga för att välbefinnande ska kunna uppnås hos 
henne. Barnmorskan har även i sin uppgift att stödja kvinnans partner för att bygga upp 
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dennes självkänsla. Modellen stödja och stärka passar som teoretisk referensram till detta 
arbete eftersom det är en modell som förklarar barnmorskans förhållningssätt.  

2.11 Problemformulering 
Amning är noga studerat och har bevisats vara ett oöverträffat sätt att tillhandahålla idealisk 
näring för hälsosam tillväxt och utveckling hos spädbarn. Bröstmjölken har kortsiktiga och 
långsiktiga hälsoeffekter hos både mamma och barn. Vårdpersonal bör arbeta enligt WHO:s 
10 steg som främjar amning för att skapa de bästa förutsättningarna för ammande mammor. 
Trots detta går amningstrenden nedåt och enligt Socialstyrelsen helammar 13% av kvinnor i 
Sverige när barnet är 6 månader. WHO:s globala amningsrekommendation är att helamma i 
minst 6 månader och dessa råd står även Livsmedelsverket och Socialstyrelsen bakom. 
 
Barnmorskans stöd är betydelsefullt vid amning och föräldrar ska erhålla 
amningsinformation både före och efter barnets födelse. Partnern är betydelsefull i amningen 
och är i behov av mer information både under graviditet och efter förlossning. Amningen är 
för många mammor en utmaning trots att majoriteten anser att det är något naturligt som 
ska fungera. Avsikten med detta arbeta var att kartlägga orsaker till varför kvinnor inte 
helammar i 6 månader enligt WHO:s globala rekommendationer, till nytta för att öka 
kunskapen gällande detta i kommande barnmorskeprofession. 

3 SYFTE 

Syftet med detta arbete var att kartlägga orsaker till varför kvinnor slutar helamma före 6 
månader. 

4 METOD 

I detta avsnitt presenteras arbetets design, utformning av webbenkäten, urval, datainsamling 
och genomförande, analysmetod och etiska överväganden.  
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4.1 Design 
Enkäten som utformades byggde på deskriptiv kvantitativ design med en avslutande öppen 
fråga med fritextsvar vilket kompenserar och stärker respektive metods styrkor och ger 
innehållet större bredd (Polit & Beck, 2017). Arbetet har designtyp inom mixad metod som 
benämns trianguleringsdesign vilket innebar att kvantitativ och kvalitativdata insamlades vid 
samma tidpunkt, analyserades separat från varandra för att integreras i resultatet (Borglin, 
2017). Valet av enkätstudie grundades i arbetets syfte där intentionen var att samla in data 
från ett större antal kvinnor för att lyfta deras erfarenheter. Att använda sig av enkäter är 
gynnsamt när information från större massa människor ska samlas in under tidsbegränsad 
period (Billhult, 2017a).  

4.2 Webbenkät 
Vid utformning av enkäten granskades tidigare gjorda enkäter vilka handlade om liknande 
områden. Därefter utarbetades frågor till enkäten utifrån syftet till arbetet (Billhult, 2017a; 
Trost, 2012). I samråd med handledare konstruerades egna frågor till enkäten för att kunna 
besvara syftet på bästa möjliga sätt (Billhult, 2017a). Enkäten utvecklades till 55 frågor. Av 
dessa var 31 strukturerade frågor med svarsalternativ varav 2 stycken, ålder och yrke, skrevs 
med egna ord och 6 stycken frågor innefattade svarsalternativ “annat” där deltagarna kunde 
skriva med egna ord om det saknades passande alternativ. Enkäten avslutades med 10 
påståenden och en öppen fråga. Frågorna var strukturerade och standardiserade och samma 
frågor ställdes till alla deltagare (Trost, 2014).  
 
Enkäten (se bilaga B) konstruerades via webbsidan https://docs.google.com/forms/u/0/ 
vilket är ett enkätverktyg som ger möjlighet att utforma egna enkäter.  
 
Innan enkäten skickades ut gjordes en mindre pilotundersökning för att ge möjlighet att 
utvärdera frågornas tydlighet och om adekvata svar kunde ges (Eliasson, 2006). Fyra 
personer besvarade och läste enkäten och därefter gjordes mindre korrigeringar. Enkäterna 
inkluderades i resultatet. 

4.3 Urval 
Inklusionskriterier var att deltagaren skulle vara kvinna med amningserfarenhet som fött 
barn senaste 5 åren. Förståelse för det svenska språket skulle innehas, detta för att försäkra 
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samtycke och på ett adekvat och trovärdigt sätt kunna besvara frågorna i enkäten (Billhult, 
2017a). 
 

4.4 Datainsamling och genomförande 
Efter genomförd pilotundersökning och godkännande av handledare publicerades länk till 
enkäten med tillhörande informationsbrev via våra sociala medier på Facebook och 
Instagram, enkäten lades även ut i Facebookgrupperna “CRfitness mamma&gravidträning” 
och “MDH barnmorskestudenter VT20”. När enkäterna delades offentligt skapades ett 
snöbollsurval. Deltagarna informerades om syftet med arbetet i medföljande 
informationsbrev och att enkäten besvarades anonymt då inga IP-adresser sparades. 
Deltagarna kunde gå fram och tillbaka i enkätfrågorna vilket Billhult (2017a) förklarar kan 
vara bra och medföra att deltagaren kan reflektera över frågorna för att ge mer informativa 
svar. 
 
Under 4 timmar besvarade 160 personer enkäter och därefter beslutades att avsluta enkäten 
då det ansågs tillräckligt med svar. Deltagarna besvarade enkäten en gång och ingen 
uppföljande datainsamling gjordes. Svaren som inkom fördes automatiskt in via 
enkätprogrammet som användes. 

4.5 Analysmetod 
För att sammanfatta det kvantitativa resultatet användes deskriptiv statistik (Trost, 2014). 
Skalnivåer som använts är nominal- och ordinalskala. Nominalskalnivå innebär ren 
klassificering av data och indelning i grupper. Ordinalskalnivå förekommer om mätvärden 
medför rangordning av individerna, till exempel vid bedömning av en grupps hälsotillstånd 
(Ejlertsson, 2019). På de frågor där applicerbart har centralmått i form av medelvärde och 
standardavvikelse använts enligt Billhult (2017). Resultatet redovisades i andelar och/eller 
antal, i tabeller och diagram. Diagram och tabeller skapades i word och excel. Kvantitativ och 
kvalitativ metod går enligt Borglin (2017) att integrera, vilket valdes att göras för att på bästa 
sätt besvara syftet i arbetet, då det kvalitativa resultatet som framkom kan förstärka och 
förklara det kvantitativa resultatet. 

Svaret på den öppna frågan framkom genom kvalitativ innehållsanalys enligt Graneheim och 
Lundman (2004). Ejlertsson (2014) förklarar att öppna och slutna frågor kan användas i 
samma enkät.  
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Det kvalitativa resultatet lästes flera gånger av båda författarna till arbetet. Meningsbärande 
enheter relevanta för syftet plockades ut och meningsbärande enheterna markerades med 
olika färger i worddokument för att sedan placeras ut i olika avsnitt som hörde ihop. 
Meningsbärande enheter kondenserades och koder bildades. Datamaterialet omfattade 2 A4 
sidor med varierande beskrivande text gällande kvinnors erfarenheter.  

Tabell 1. Exempel på analysmatris 

Meningsbärande 

enhet 

Kondensering Kod Subkategori Kategori 

Mer information 
om amning på 
MVC eller 
förberedande 
kurserna. 

Mer 
amningsinformation 
på MVC och 
förberedande 
kurserna. 

Mer information 
om amning på 
MVC 

Förberedenade 
amningsinformation 
från vårdpersonal 
under graviditet 
stärker mammor i 
kommande 
amningsperiod 
 

Sätta 
individen i 
centrum 

Det vore bra om 
det fanns 
personal som 
enbart kunde 
fokusera på 
amningen. 

Personal som 
enbart fokuserar på 
amningen.  

Amningsfokuserad 
personal 

Individuellt 
amningsstöd från 
vårdpersonal är 
betydelsefullt och 
påverkar 
amningsperioden 
positivt 
 

Sätta 
individen i 
centrum 

 
 
 

4.6 Etiska överväganden 
För att skydda deltagarna som besvarat enkäten har hänsyn till forskningsetiska principerna 
tagits vid utformning av arbetet. Enligt Vetenskapsrådet (2002) finns fyra huvudkrav i 
forskningsetiska principerna; Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 
samt nyttjandekravet. Författarna till detta arbete har lämnat in etiskt godkännande till 
handledare som är godkänt. Efter godkännandet publicerades webbenkäten på sociala 
medier.  

Deltagaren ska ges information om arbetet, detta för att de ska kunna välja om de vill delta 
eller inte. De ska också erhålla information om att de kan avbryta sitt deltagande utan att 
ange skäl för det. Detta innefattas av informationskravet (Vetenskapsrådet, 2002). Denna 
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information gavs till deltagarna via ett informationsbrev som lästes innan enkäten öppnades. 
Där framgick kontaktinformation till författarna och handledare, för att vid behov kunna 
höra av sig med frågor. Enligt Vetenskapsrådet (2002) innebär samtyckeskravet att 
deltagaren måste lämna samtycke för att delta i enkäten. I detta fall kunde deltagarna välja 
om de ville delta och besvara enkäten. Informationsbrevet innefattade information att 
deltagarna, genom att besvara enkäten, lämnade samtycke. Konfidentialitetskravet 
innefattar att inga uppgifter ska kunna erhållas av utomstående (Vetenskapsrådet, 2017). 
Enkäten besvarades anonymt och inga personuppgifter eller IP-adresser sparades. Det fjärde 
kravet gällande de forskningsetiska principerna är nyttjandekravet vilket innebär att det 
insamlade materialet endast ska användas för ändamålet med arbetet (Vetenskapsrådet, 
2002). Deltagarna informerades om att datamaterialet som samlats in endast kommer att 
användas till detta arbete och raderas då det är godkänt. 

5 RESULTAT 

Det kvantitativa resultatet presenteras i text, figurer och tabeller. Först redovisas 
bakgrundsdata vilket ger överblick över sociodemografiska faktorer, sedan presenteras frågor 
som berör tankar om amning under graviditet och förlossning. Därefter redovisas 
erfarenheter om amningsinformation och amningsstöd med tillhörande underrubriker. 
Slutligen presenteras det kvalitativa resultatet av beskrivna erfarenheter i löpande text. 
 
Totalt besvarade 160 personer enkäten, 22 deltagare lämnade ej svar på en eller flera frågor 
men slutförde enkäten. Dessa deltagare valdes att inkluderas i resultatet där svarsfrekvensen 
anges i förekommande fall, redovisas per fråga. 

5.1 Bakgrundsdata 

5.1.1 Sociodemografisk och obstetrisk bakgrundsdata 

Deltagarnas ålder varierade mellan 20-40 år, medelåldern var 29,5 år. Bakgrundsdata för 
deltagarna presenteras nedan i tabell 2. 
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Tabell 2. Sociodemografiska faktorer och obstetrisk bakgrundsdata 

 
Sociodemografisk data 

 
Antal n=160  

                    n (%) 
Civilstatus  

Gift 54 (34%) 
Sambo 102 (64%) 
Ensamstående 4 (3%) 

Utbildningsnivå  
Grundskola 2 (1%) 
Gymnasie eller likvärdigt 67 (42%) 
Universitet eller högskola 88 (55%) 
Yrkesutbildning 5 (3%) 

Boendeort  
Stad 101 (63%) 
Landsbygd 59 (37%) 

Obstetrisk data  
Paritet   

Förstföderska  64 (40%) 
Omföderska 96 (60%) 

Antal barn  
Ett barn 66 (41%) 
Två barn 73 (46%) 
Tre barn 19 (12%) 
Fyra eller fler barn 2 (1%) 

Smärtlindring (flervalsfråga)  
Ingen 14 (9%) 
Epidural 66 (41%) 
Lustgas 120 (75%) 
Icke farmakologisk* 7(4%) 
Farmakologisk* 10(6%) 

Förlossningsutfall  
Vaginal förlossning 123 (77%) 
Sugklocka 12 (8%) 
Planerat kejsarsnitt 10 (6%) 
Akut kejsarsnitt  15 (9%) 

Farmakologisk smärtlindring* = Morfininjektion, bäckenbottenbedövning. 

Icke farmakologisk smärtlindring* = Sterila kvaddlar, TENS, akupunktur, bad, värme, massage. 

 
Majoriteten (95%) av barnen föddes mellan vecka 37 och 42 och 5% föddes före vecka 37. 
Majoriteten hade barn under ett år (55%) och 27% hade barn i åldern 1-2 år, 15% hade barn 
mellan 3-4 år och 2% hade barn som var 5 år. (n=157) 

5.1.2 Frågor om amning under graviditet 

Totalt hade 96% önskan om att amma, 4% hade inte det. Majoriteten (86%) önskade 
helamma ≥6 månader.  
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Av omföderskorna hade 94% tidigare erfarenheter av amning. Majoriteten (76%) skattade 
tidigare erfarenhet mellan 5-10, 24% skattade mellan 0-4. Se tabell 3 nedan. Tio frågor var 
rankningsfrågor där deltagarna graderade erfarenhet mellan från 0-10, där 0 innebar minsta 
möjliga och 10 högsta möjliga. 
 

Tabell 3. Mammors skattning av amningserfarenheter. 

Fråga Medelvärde (SD) Antal 

1. Hur var din tidigare amningserfarenhet? 6,51 (3,17) n=90 

2. Fick du information om amning av barnmorska på 
mödravården? 

5,87 (3,29) n=160 

3. Hur upplevde du amningsstödet på förlossningen?  6,28 (2,94) n=160 

4. Hur upplevde du amningsstödet på BB? 6,74 (2,76) n=94 

5. Fick du det stödet du önskade? 6,96 (2,92) n=103 

6. Var du trygg att amma ditt barn på BB? 7,71 (2,99) n=156 

7. Hade mer stöd i hemmet ökat amningslängden? 3,79 (4,03) n=160 

8. Var du trygg med att amma ditt barn hemma? 8,2 (2,77) n=160 

9. Hur mycket ville du satsa på amning under graviditeten? 8,58 (2,32) n=160 

10. Hur mycket ville du satsa på amning efter barnets 
födelse? 

8,66 (2,32) n=160 

11. Om du får barn ingen, önskar du satsa på amning då? 8,30 (3,20) n=158 

12. Hur var din partners intresse för amning?  6,19 (2,90) n=160 

 

5.1.3 Förlossning och amningsduration 

I figur 1 nedan presenteras antalet mammors smärtlindring under förlossningen i relation till 

amningsduration.  
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Figur 1. Proportionen mellan smärtlindring under förlossning och amningsduration. 

 

Bland mammor som valt att föda utan smärtlindring var det jämnt fördelat mellan mammor 
som ammade <1 månad (=4/14) och ≥6 månader (n=4/14). 
 
I figur 2 nedan presenteras proportionen mellan antalet mammors förlossningssätt och 
amningsduration. 
 

 
Figur 2. Proportionen mellan förlossningssätt och amningsduration. 

5.2 Erfarenheter av amningsinformation och amningsstöd 

5.2.1 Information om amning på mödravården 

Mammorna skattade på skala 0-10 om information om amning på mödravården givits. Totalt 
graderade 33% av mammorna mellan 0-4 (m=5,87). Se tabell 3. Av förstföderskorna skattade 
78% mellan 5-10 och av omföderskorna 60%. 
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Det var 44% som deltagit i föräldraförberedande kurs på mödravård. I figur 3 nedan 
presenteras antalet först- och omföderskor och hurvida erbjudande givits eller om aktivt val 
att inte delta i föräldraförberedande kurs tagits.  
 

 
Figur 3. Antalet först- och omföderskor och föräldraförberedande kurs. 

5.2.2 Information om amning och amningsstöd på förlossning och BB 

Majoriteten (83%) ammade barnet i samband med förlossningen, varav 16% inte gjorde det 
och endast 1% inte visste om barnet hade ammat. Hälften (50%) hade fått information och 
amningsstöd på förlossningen, 34% hade inte fått det och resterande 16% önskade inget stöd. 
Majoriteten (84%) som fått amningsstöd skattade upplevelsen mellan 5-10 (m=6,28). Se 
tabell 3. 
 

Majoriteten av barnen (96%) fick ligga hud-mot hud med mamma efter förlossningen, varav 
3% inte fick. En mamma (1%) visste inte om barnet fått ligga hud-mot hud. Majoriteten 
(67%) fick information på förlossningen om fördelar med hud-mot hudkontakt, 27% fick 
ingen information och 6% visste inte om informationen hade givits. 
 
Dryga hälften (58%) fick information och amningsstöd på BB varav 19% inte fick, 16% 
önskade inte stöd och 8% var osäkra. Mammor som svarade ja (n=94) fick gradera hur stödet 
upplevdes på skala 0-10. Majoriteten graderade upplevelsen mellan 5-10 (m=6,74). Se tabell 
3.  
 
Mammor som fått amningsstöd av barnmorska på BB fick svara på vilket stöd barnmorskan 
givit. Se figur 4 nedan. 
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Figur 4. Vilket stöd barnmorskan givit (n=107) Flera svarsalternativ möjliga.  

 
Mammorna fick skatta på skala 0-10 om önskat stöd av barnmorska givits, majoriteten (81%) 
graderade mellan 5-10 (m=6,96). Mammorna skattade tryggheten att amma sitt barn på BB, 
majoriteten (81%) graderade mellan 5-10 (m=7,71) Se tabell 3. 
 
Av mammorna hade 74% ej givit bröstmjölksersättning på BB medan 16% givit av medicinska 
skäl och 10% givit av annan orsak.  
 
Vårdtiden på BB varierade från ≤1 dygn till ≥3 dygn. Totalt stannade 44% ≤1 dygn, 36% i 2 
dygn och 20% ≥3 dygn. 

5.2.3 Information och amningsstöd under amningsperioden hemma 

Majoriteten (90%) upplevde trygghet inför att amma barnet hemma och graderade 
tryggheten mellan 5-10 (m=8,2). Se tabell 3. När det gällde amningsstöd visste stor andel av 
mammorna (80%) var stödet fanns, resterande visste inte.  
 
I figur 5 nedan presenteras hurvida mammorna fick hembesök av barnmorska eller BHV-
sköterska. 
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Figur 5. Hembesök av barnmorska/BHV-sköterska. 

 

Majoriteten (57%) av mammorna hade inte önskat mer stöd i hemmet av barmorska eller 
vårdpersonal för att amma längre period och graderade detta mellan 0-4. Resterande 43% 
graderade mellan 5-10 (m=3,79). Se tabell 3. 
 

5.2.4 Stöd under amningsperioden 

Mammorna angav vem som gav mest stöd under amningsperioden, fler svarsalternativ var 
möjliga. 
 

 
Figur 6. Vem fick mammorna stöd av under amningsperioden. 

5.2.5 Amningsperioden 

Det var 26% av mammorna som helammade >6 månader, en fjärdedel helammade <1 
månad. 
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Figur 7. Hur länge helammade du ditt barn? 

 
Av omföderskorna (n=96) var det 31% som helammade ≥6 månader och 19% helammade <1 
månad. Bland förstföderskorna (n=64) var det 19% som helammade ≥6 månader medan 22% 
helammade <1 månad. 
 
I figur 8 nedan presenteras orsaker till varför mammor slutade helamma. 
 

 
Figur 8. Orsaker till att mammorna slutat helamma innan barnet blivit 6 månader.  

*Annan orsak: barnet slutade intressera sig för bröstet, barnet blev arg vid bröstet, tidigare dålig 
amningserfarenhet, barnet är idag yngre än 6 månader och ammar, påtryckning från BHV. 

 
Majoriteten (35%) delammade barnet 0-3 månader, 29% i 4-7 månader och 22% delammade 
i 8-11 månader. Endast 14% delammade i 12 månader eller längre. (n=144)  

5.3 Förväntningar på amning 
I figur 9 nedan presenteras hurvida mammor (n=160) ansåg om amning var som förväntat. 
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Figur 9. Var amning som förväntat. 

 
Av förstföderskorna var det 69% som menade att amning var svårare än förväntat medan det 
var 38% av omföderskorna som ansåg det.  

5.4 Viljan att satsa 
Mammorna graderade på skala 0-10 hur stor satsningen på amning var innan, efter barnets 
födelse och vid ett eventuellt nästa barn. Det var 94% som skattade satsningen innan födelse 
mellan 5-10 (m= 8,58). Efter barnet födelse skattade 92% satsningen mellan 5-10 (m=8,66). 
Vid ett eventuellt nästa barn skattade majoriteten (86%) mellan 5-10 (m=8,3). Se tabell 3. 

5.5 Omgivningen och amningen 
Majoriteten (91%) hade andra kvinnor i omgivningen som valt att amma. Mammorna 
skattade på skala 0-10 hur partners intresse för amning var. Majoriteten (75%) skattade 
mellan 5-10 (m=6,19). Se tabell 3. 
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5.6 Påståenden om amning 
Mammorna svarade på 10 påståenden om amning där svaren varierade på samtliga frågor.  

 
Tabell 4. Påståenden om amning. 

  
Påstående Stämmer helt Stämmer inte 

alls 

Antal 

1. För att främja barnets anknytning till 
pappa/partner är det bra om hen matar 
med nappflaska.  

61% 39% n=160 

2. Bröstmjölk och ersättning är lika bra.  43% 57% n=159 

3.  Om man ger barnet ersättning på kvällen så 
sover den bättre på natten.   

67% 33% n=159 

4.  Bröstmjölken är tunnare på kvällen och gör 
barnet inte lika mätt.  

75% 25% n=159 

5.  Återhämtningen efter förlossningen går 
snabbare om man slutar amma och börjar 
träna.  

6% 94% n=159 

6.  Det är bra att amma på natten för att 
stimulera mjölkmängden.   

84% 16% n=159 

7.  Bröstmjölken är tillräcklig och den bästa 
näringen för barnet i 6 månader.  

89% 11% n=160 

8.  Det är olämpligt att amma på café eller 
restaurang.   

2% 98% n=159 

9.  Amning har hälsofördelar både för mamma 
och barn.  

99% 1% n=160 

10. Bröstmjölken ändras över tid och anpassar 
sig till barnets individuella behov.  

98% 2% n=159 

 

5.7 Mammornas egna beskrivna erfarenheter 
En avslutade öppen fråga ställdes om mammorna önskade tillägga något om vilket stöd som 
önskats under amningsperioden. Denna fråga besvarades av 54 deltagare. Svaren 
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analyserades med innehållsanalys och deduktiv ansats utifrån frågeställningen; vilket stöd 
hade mammorna önskat under amningsperioden?  
 
Resultatet presenteras i löpande text och för att stärka resultatet kommer utvalda citat att 
presenteras. Deltagarna benämns med fingerade namn. I tabell 5 presenteras den kategori 
och 4 subkategorier som framkom. 

Tabell 5. Resultattabell. Presentation av kategorier och subkategorier avseende de svar som syftade till vilket 

stöd mammor hade önskat under amningsperioden. 

 
Subkategori Kategori 

Förberedenade amningsinformation från 
vårdpersonal under graviditet stärker 
mammor i kommande amningsperiod 
 
Individualiserad amningsinformation från 
vårdpersonal efter barnets födelse påverkar 
amningsdurationen positivt 
 
Individuellt amningsstöd från vårdpersonal 
är betydelsefullt och påverkar 
amningsperioden positivt 
 
Bemötandets betydelse för bra amningsstöd 
 

 
 
 
 
 
 
 

Sätta individen i centrum 

 

5.8 Sätta individen i centrum 

5.8.1 Förberedande amningsinformation från vårdpersonal under graviditet 
stärker mammor i kommande amningsperiod 

Information saknades om sådant som kan påverka amningen negativt men som många 
vanligtvis inte drabbas av eller pratar om. Mammor beskrev att information önskades från 
vårdpersonal gällande hur amningen kan påverka psykiskt. ”Önskar mer fokus på hur 
amning påverkar psykiskt. Min amning har fungerat bra rent fysiskt men haft en utmaning 
psykiskt så jag känt mig låst” (Amanda) 

 
Det framkom att flertalet önskade bättre och mer förberedande amningsinformation av 
barnmorskan på mödravården samt att det fanns ökat behov av amningsinformation på 
föräldraförberedande kurserna. Det upplyftes önskan om att alla blivande mammor skulle få 
en informativ amningsbok under graviditeten. Det fanns brister i informationen som ges till 
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nyblivna föräldrar gällande amning, det behövs mer information om att amningen är ett 
projekt som kräver mycket tid och tankar.  

”Vill nämna att jag tror att det brister i att man som nybliven förälder inte har fått 
information om att det är så mycket som ska gå ihop för det ska fungera att amma. 
Man tror att det ska vara så lätt och naturligt fast att amma är ett projekt o mycket 
att tänka på” (Göta) 

5.8.2 Individualiserad amningsinformation av vårdpersonal efter barnets födelse 
påverkar amningsdurationen positivt 

Det fanns önskan om information från vårdpersonal gällande hur mammans kosthållning 
påverkar barn under amningsperioden och sambandet mellan kolik och mjölkproteinallergi. 
Information önskades gällande hur kort tungband kan inverka på amningen. Vissa mammor 
hade problem med överproduktion av mjölk och beskriver att information inte givits av 
vårdpersonal gällande detta, mammorna fick själva uppsöka information på internet. ”Mer 
information om överproduktion av mjölk vilket jag hade problem med denna gång. Fick 
googla mig till den informationen och var ett så stort problem att jag nästan gav upp 
amningen där ett tag” (Hedda) 
  

5.8.3 Individuellt amningsstöd från vårdpersonal är betydelsefullt och påverkar 
amningsdurationen positivt 

Det fanns önskan om mer amningsstöd när mammorna var kvar på BB. Det räckte inte med 
att barnmorskan visade med docka och tygbröst utan önskan fanns att barnmorskan skulle 
vara där när barnet tog tag i bröstet, för att kunna ha gett ett aktivit stöd med olika 
tillvägagångssätt. Amningsstödet av BHV-sköterskan beskrevs av flertalet mammor som 
bristfälligt. Mammor upplevde att det fanns behov av amningsutbildning för att BHV-
sköterskor skulle kunna ge det bästa amningsstödet. Mammorna besökte BHV många gånger 
under den tidiga amningsperioden och BHV-sköterskan skulle kunna ge bättre stöd med mer 
amningskunskap. Några mammor önskade att BHV-sköterskan skulle samarbeta med 
amningskunnig personal för att kunna ge mer amningsstöd framförallt under första 
amningsperioden. ”Mitt barn hade lite dålig viktuppgång. Bvc-sköterskans råd var varje gång 
att jag skulle ge mer ersättning. Hade önskat mer råd och hjälp med att ta reda på varför han 
gick upp för lite.” (Svea) 
 
Mammor beskrev att det var betydelsefullt för amningen med personligt stöd under 
amningsperioden hemma och det fanns önskan om större tillgänglighet att nå barnmorska på 
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amningsmottagning. ”Hade varit trevligt med lite mer personligt stöd från insatserna som 
fanns. Kändes mer som att de hetsade en aning och bara kollade så barnet gick upp i vikt och 
inte brydde sig så mycket mer”(Signe) 
 
Enligt flertalet mammor fanns det behov av mer personal på BB och fler 
amningsmottagningar för att öka vårdpersonalens möjlighet att ge bra stöd. Framförallt 
beskrevs att personal på BB inte haft tid att ge amningsstödet mammorna önskat. Personal 
på BB upplevdes stressad och amningsstödet blev åsidosatt. Önskan fanns att specifik 
vårdpersonal skulle finnas som enbart fokuserar och ger stöd vid amning. Mammor önskade 
att barnmorskan på BB skulle vara mer närvarande vid amning innan hemgång och 
kontrollera att amningen fungerade för att minska risken för framtida bröstkomplikationer. 
Vissa menade att det borde vara obligatorisk vistelse för förstföderskor på BB. 

”Vi var aldrig på bb eftersom personalen på förlossningen inte tyckte att det 
behövdes. Så vi fick egentligen ingen riktig hjälp med amningen förrän bb-på-väg 
kom hem till oss dagen efter. Hade önskat att vistelse på bb var obligatoriskt för 
förstföderskor”(Stina) 

Mammor önskade att vårdpersonal skulle ha visat mer intresse och gett spontant 
amningsstöd utan att mammorna bett om det. Det var viktigt att barnmorskan observerade 
och bidrog med stöd till mammor som behövde och inte bara mammor som efterfrågat hjälp. 
”Önskar generellt att BVC/MVC gav mer stöd, utan att man behöver fråga om det.”(Hanna) 
 
Omföderskor upplevde att stöd gällande amning brast, även om hjälp efterfrågats, en del 
beskrev att det var betydelsefullt att få hjälp trots tidigare amningserfarenhet. 
 

”Eftersom jag fått barn tidigare så la man ingen vikt i att ledsaga vid amning. Det 
där kan du sa dom bara. Trots att han hade problem att få tag och tillslut bara ville 
amma på en sida. Önskat mer stöttning när jag bad om det.” (Julia) 

5.8.4 Bemötandets betydelse för bra amningsstöd 

Mammor beskrev att bra bemötande från vårdpersonal var viktigt. Vissa framställde 
bemötandet hårt och kallt vilket försvårade amningen. Det var viktigt att barnmorskor gav 
nyblivna mammor bra bemötande och inte förmedlade stress kring amning. ”Hade önskat att 
många barnmorskor inte va som hökar angående amning för de lägger bara mer stress på 
kvinnor som precis fått hela sin värld ändrad efter en förlossning”(Elin) 
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Vårdpersonal behövde lyssna till mammor och deras upplevda problematik. En del mammor 
upplevde att medvetenheten hos barnmorskor och BHV-sköterskor inte fanns gällande att 
amning kunde vara obekvämt och att mammor kan känna sig förringade i den obekväma 
situationen. Det ansågs viktigt att hänsyn togs till kvinnans värdighet. 

”Jag har stor byst och det var otroligt mycket krångel innan barnet fick rätt tag om 
bröstet. En stor del av personalen på BB tog hårt tag i mina bröst och slet i dem när 
de försökte hjälpa mig med amningen och jag kände mig ärligt talat som ett djur. 
Jag kände inte alls att amningen var den där fina stunden mellan mig och mitt barn 
som jag hade hört och läst om” (Carin) 

6 DISKUSSION 

Syftet med arbetet var att kartlägga varför kvinnor inte helammar 6 månader enligt WHO:s 
rekommendation och det har framkommit flera faktorer som kan påverka amningsutfallet. I 
detta avsnitt framställs resultat-, metod- och etikdiskussion. I resultatdiskussionen 
presenteras det kvantitativa och kvalitativa resultatet i sin helhet tillsammans med det 
aktuella forskningsläget. 

6.1 Resultatdiskussion  
Under graviditet önskade 86% att helamma >6 månader men enbart 26% helammade enligt 
sin intention. Information som gavs på mödravård var idealistisk snarare än realistisk och 
ungefär 30% skattade att tillräckligt amningsstöd från mödravård till BB saknades. 
Förstföderskor ansåg att amningen var svårare än förväntat. Partnern ansågs vara det 
viktigaste stödet under amningsperioden. Omföderskor ammade i högre utsträckning >6 
månader jämfört med förstföderskor trots att de inte blivit erbjudna att medverka på 
föräldraförberedande kurs. Mammor redogjorde att vanligaste orsaker till att sluta helamma 
innan barnet var 6 månader var faktorer som att amningen var stressande, upplevelse av 
otillräcklig mjölkproduktion, barnet började med annan föda eller att barnet gick inte upp i 
vikt samt upplevd psykisk ohälsa hos mamma.  
 
I resultatet framkom att majoriteten av mammorna hade hög önskan under graviditet att 
helamma både före och efter barnets födelse och majoriteten önskade helamma >6 månader. 
Resultatet visade att 30% inte fått amningsinformation av barnmorska på mödravården 
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vilket i sig kan medföra konsekvenser i mammors amningskunskaper och påverka 
amningsutfallet då tidigare forskning redogör att kvinnor som får kunskap om amning under 
graviditet ammar längre och risken för amningsproblem minskar (Ross-Cowdery, Lewis, 
Papic, Corbelli & Schwarz, 2017; Svensson & Zwedberg, 2016). Enligt Svenska 
barnmorskeförbundet (2018) ska barnmorskan främja amning och informera om 
hälsofördelarna för både mamma och barn. I resultatet framkom att amningsinformation 
som ges på mödravården ska vara realistisk snarare än idealistisk och förbereda mammor på 
komplexa företeelser som kan förekomma vid amning både fysiskt och psykiskt. Detta är 
förenligt med tidigare studier som redogör att mammor önskar att amningsinformationen på 
mödravården ska vara mer förberedande och realistisk (Redshaw & Henderson, 2012). 
Amningsförberedande kunskap innan förlossning kan bidra till mer framgångsrik amning 
och barnmorskan har betydelsefull roll att förmedla evidensbaserad kunskap (Kylberg m.fl., 
2014, Svensson & Zwedberg, 2016; Redshaw & Hendersson, 2010). Detta går även att 
sammankoppla med Berg och Lundgrens (2010) modell som menar att barnmorskan ska 
stärka mamman i den egna förmågan. Utifrån detta kan det antas att om mammor erhåller 
grundläggande amningsinformation redan på mödravården kan information lättare 
tillgodoses postpartum. Mammor behöver omfattande kunskap om amning av barnmorska 
för att lättare kunna hantera komplexitet under amning och erhålla större förståelse för hur 
amning kan påverka fysiskt och psykiskt. 
 
Majoriteten av omföderskorna rapporterade att erbjudande om att medverka i 
föräldraförberedande kurs inte fåtts eller aktivt val att inte medverka tagits. Av 
omföderskorna var det 40% som inte fått tillräcklig amningsinformation på mödravården 
och 24% graderade tidigare amningserfarenhetsom dålig. Det kan ifrågasättas hurvida de 
mammor med tidigare negativ amningserfarenhet tog beslut gällande att medverka i 
föräldraförberedande kurs, fanns erbjudande om föräldraförberedande kurs för dessa 
mammor? Enligt tidigare forskning ammar mammor med tidigare negativ 
amningsupplevelse i mindre utsträckning än mammor som haft positiv upplevelse (Schafer 
m.fl., 2017; Schilling Larsen & Kronborg, 2013). Relaterat till detta skulle mammor oavsett 
paritet få möjlighet att medverka i föräldraförberedande kurs då tidigare negativ 
amningsupplevelse påverkar amningsutfallet. Detta är även förenligt med Berg och 
Lundgrens (2010) modell som beskriver att det är viktigt att mammor ses som unika 
individer och att barnmorskan lär känna mamman för att ge det stöd som behövs. 
 
Majoriteten födde vaginalt och resultatet visade att amning >6 månader var vanligare i denna 
grupp jämfört med mammor som förlöstes med kejsarsnitt. Detta stämmer överens med 
tidigare forskning som redogör att barn som förlöstes med kejsarsnitt ammas i mindre 
utsträckning (Guala, m.fl., 2017, Widström m.fl., 2016) och anledning till detta kan vara att 
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barnet läggs till bröstet senare än vid vaginal förlossning (Wiklund & Hildingson, 2016). 
Tidigare forskning menar också på att första timmarna efter förlossning är avgörande för 
amningsperioden (Kylberg, m.fl., 2014). Resultatet redogjorde att majoriteten fick ligga hud-
mot hud efter förlossning oavsett förlossningssätt, enligt Widström m.fl., (2014) kan det vara 
avgörande för inställning till amning samt påverka amningstidens duration. Dock är detta 
svårt att applicera på resultatet då majoriteten fått hud-mot hudkontakt men därefter inte 
helammat enligt önskan. Knappt hälften av mammorna fick information om fördelar med 
hud-mot hudkontakt. Svensson och Zwedberg (2016) förklarar att det är viktigt att 
amningsfrämjande arbete handlar om att informera och inte enbart lägga barnet hud-mot 
hud. Dessa fynd i resultatet i kombination med tidigare forskning påvisar att information 
behöver förstärkas och att barnmorskan behöver arbeta amningsfrämjande omgående efter 
barnets födelse för att kunna påverka amningsdurationen positivit. Vilket även kan 
sammankopplas till Berg och Lundgrens modell (2010) där det beskrivs att barnmorskan 
behöver uppmuntra mamman och stärka den autonoma förmågan. 
 
Majoriteten av mammorna var trygga inför att amma på BB trots att hälften rapporterade att 
amningsstöd inte fåtts eller önskats. Mammorna redogjorde att amningsstödet som 
barnmorskan ger ska vara spontant, varierat och individualiserat. Detta är i linje med 
Svenska barnmorskeförbundet (2018) som beskriver att barnmorskan ska arbeta 
individanpassat och enligt Berg och Lundgren (2010) ökar mammans välbefinnande om 
barnmorskan bemöter utifrån individuella behov. Tidigare studier har funnit att varierande 
amningsstöd kan stärka mammans tillit till egen förmåga vilket medför trygghet i 
amningsperioden (Brown, 2014). Barnmorskan har viktig roll att skapa trygghet och lugn 
kring amning och ge individuellt stöd (Brown, 2014; Svensson & Swedberg, 2016). Ovan är 
förenligt med Berg och Lundgrens modell (2010) som beskriver att barnmorskan ska möta 
kvinnan utifrån behov, bekräfta förmågan samt vara närvarande i mötet, därigenom kan 
ömsesidig relation skapas. En relation som bygger på respekt och tillit kan stärka kvinnans 
roll som mamma vilket kan hjälpa att skapa känsla av välbefinnande. Enligt Palmér m.fl., 
(2010) kan den tidiga postpartumperioden vara utmanande för mamman i tilliten till sig själv 
och sin förmåga, detta antyder och ytterligare tynger vikten av att barnmorskan behöver lära 
känna mamman genom ödmjukt och pedagogiskt förhållningssätt för att få mamman att tro 
på sig själv. Resultatet visade att stor del av mammorna fått stöd genom att barnmorskan 
korrigerade barnets läge vid bröstet samt att en del fått stöd av barnmorska handgripligen vid 
bröstet. Detta är inte förenligt med Kylberg mfl (2014) som anser att amning ska instrueras 
med lösbröst och docka. Resultatet visade att minoriteten blivit instruerade med lösbröst och 
docka. Det framkom att mammans värdighet sjunker vid hands-on metod och att den 
förväntade fina amningen mellan mamma och barn inte infann sig. Mammor vill att 
medvetenheten hos barnmorskan ökar gällande att amningen kan vara obekvämt. Enligt 
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Palmér m.fl., (2012) kan hands-on teknik upplevas integritetskränkande och försvåra 
amningen (Palmér m.fl., 2012). Barnmorskor behöver bli mer medvetna om mammors 
upplevelser kring amning och inte endast arbeta för att se till att barnet ammar. Ofta kan en 
amningsobservation enbart handla om att se att barnet har fint tag om bröstet men det är 
viktigt att se hela amningssituationen. Om barnmorskan är närvarande, möter mamman i 
dennes situation, bekräftar henne utan press, eftersträvar att undvika hands-on teknik samt 
individualiserar stödinsatser kanske amningstillfällena kan bli det fina som det faktiskt är för 
både mamma och barn. 
 
Omföderskor beskrev att amningsstöd inte fåtts trots efterfrågan, det förklarades att det var 
betydelsefullt att få stöd oavsett tidigare amningserfarenhet. Enligt Berg och Lundgren 
(2010) är en nybliven mamma öppen för att ta emot vård, vägledning och stöd med hon är 
ofta också sårbar. Detta sammankopplat innebär att barnmorskan behöver ta hänsyn till 
mammans förutsättningar, erfarenheter och livsvärld för att upprätthålla ett stödjande och 
stärkande individuellt förhållningssätt. 
 
Majoriteten angav trygghet inför att amma barnet hemma och visste var amningsstöd fanns, 
26% visste inte detta. Enligt WHO:s 10 steg som främjar amning ska personal informera 
föräldrar var stöd kan fås efter utskrivning från BB (Socialstyrelsen, 2014). I resultatet 
framkom att amningsmottagningen varit till stor hjälp och mammor rapporterar att det 
behövs fler amningsmottagningar och mer amningskunnig personal. Majoriteten angav att 
amningsperioden inte förlängts med amningsstöd i hemmet av barnmorska men att det var 
betydelsefullt för amningsperioden att få stöd efter utskrivning från BB. Flertalet mammor 
redogjorde för att personal på barnvårdcentralen brister i amningsrådgivning och behöver 
utbildas inom amning samt i större utsträckning samarbeta med amningskunnig personal. 
Enligt tidigare forskning är amning en process över tid där barn och mamma lär känna 
varandra och det är därav viktigt att varje del i vårdkedjan arbetar gemensamt för att främja 
amning (Svensson & Zwedberg, 2016). Efter utskrivning från BB möter barnmorskor inte 
rutinmässigt mammor under tidig postpartumperiod, men mammor besöker BHV-central 
frekvent och där finns vårdpersonal som mammor möter mest. Därav bör BHV upprätthålla 
god amningsvägledning och arbeta för bibehållen amning. 
 
Det framkommer att partnern var viktigaste stödet under amningsperioden och enligt 
tidigare forskning påverkar partnerns positiva och stödjande inställning amningsdurationen 
positivt (Kylberg, m.fl., 2014). Majoriteten av mammorna levde tillsammans med partner 
som hade relativt (m=6,16) intresse för amning, men det går inte att urskilja om partnerns 
stöd har betydande påverkan på amningsdurationen då majoriteten av mammorna inte 
ammade så länge som önskat. Enligt Leng m.fl., (2019) behöver partner mer information om 
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amning för att känna sig trygg och engagerad i den. Vidare beskriver Berg och Lundgren 
(2010) samt Kylberg m.fl., (2014) att barnmorskan bör inkludera partner i 
amningsrådgivning och stödja dennes kunskap och förmåga till att stötta mamman. Utifrån 
resultatet kan det antas att partnern inte fått amningsinformation då mammor angett att 
önskvärd amningsinformation saknats, därav kanske partner inte gav det optimala stödet. 
Men om både mamma och partner fick bättre och mer individualiserad amningsinformation 
skulle således kanske amningsdurationen påverkas positivt om bättre kunskaper ägdes av 
partner. Om barnmorskan brister i engagemanget till partner kan det antas att mammors 
amningsduration påverkas. 
 
Det framkom att förstföderskor ansåg att amning var svårare än förväntat och enligt tidigare 
forskning tror mammor att amning ska komma naturligt och inte innebära stor utmaning 
(Brown, 2014). Enligt tidigare forskning finns normer i samhället som säger att en nybliven 
mamma ska amma sitt barn vilket medför att mammor ofta har press inifrån att klara av att 
amma (Kylberg m.fl., 2014; Svensson & Zwedberg, 2016). Amningsdurationen kan till stor 
del påverkas av detta då förberedelse på att amning kan kräva psykisk och fysisk uppoffring 
saknas hos en del mammor. Skulle bättre och mer realistisk amningsinformation prenatalt 
kunna påverka amningsstatistiken? Möjligtvis är så fallet då tidigare forskning enligt Kylberg 
m.fl., (2014) påvisar att mammor är mer benägna att amma och öka amningsdurationen med 
amningsförberedande information. Det beskrivs även att stöd från omgivningen, 
självförtroende och kunskap är faktorer som påverkar amning i störst utsträckning. 
 
Resultatet visade att det fanns okunskap gällande bröstmjölkens fördelar där ersättning 
ansågs lika bra. Majoriteten ansåg att anknytning till partner främjades vid flaskmatning 
samt att om barnet fick ersättning på kvällen sov det bättre på natten. Flertalet ansåg att 
bröstmjölken var tunnare på kvällen och inte gjorde barnet lika mätt. Då dessa svar framkom 
kan det antas att det råder kunskapsbrist hos mammor och därav är det av stor vikt att 
barnmorskor diskuterar amning enligt Svenska barnmorskeförbundet (2018). I resultatet 
framkom vanliga orsaker till att sluta helamma innan 6 månader vilka bland annat var 
upplevelse av otillräcklig mjölkproduktion och att barnet inte gått upp tillräckligt i vikt, vilket 
kan antas ha samband med varandra. Enligt tidigare forskning är upplevelse av otillräcklig 
mjölkproduktion vanligaste orsak till upphörande av helamning, det poängteras också att 
stressig miljö hämmar utdrivningsreflexen (Kylberg, m.fl., 2014). Vidare förklarar författarna 
(a.a.) att alla kvinnor kan producera mjölk. Om mammor inte erhåller vetenskaplig 
information om amning kan detta skapa en ond cirkel då deras erfarenheter sprids vidare i 
sociala nätverk. För att ge mammor bra kunskapsgrund krävs att information ges gällande 
yttre och inre miljöns påverkan på amning då det går att anta att det finns bristande kunskap 
hos mammor gällande detta. Ges inte information från vården söks den någon annanstans 
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vilket kan hjälpa till att stärka dessa påståenden. Med hjälp av relevant amningsinformation 
från vårdpersonal gällande amningsfysiologin, amnings hälsofördelar, barnets beteende 
kring amning samt betydelsefullt amningsstöd skulle ovanstående faktorer möjligen kunna 
undvika påverka helamning och amningsdurationen negativt. Detta är även förenligt med 
WHO:s 10 steg till lyckad amning. 
Ytterligare orsak till att sluta helamma innan 6 månader som framkom i resultatet var att 
annan föda introduceras vid 4 månaders ålder. Detta är förenligt med Livsmedelsverket 
(2018) och Socialstyrelsen (2014) som även står bakom WHO:s rekommendation om 
helamning i 6 månader. Socialstyrelsens (2017) definitionen av helamning är att barnet 
endast får bröstmjölk som föda. Utifrån denna deifinition avslutas helamning när 
smakportioner introduceras och det kan antas att smakportion i form av ett kryddmått gärna 
blir till fulla portioner till barn som visar intresse för mat och därav slutar helamma. Det kan 
därmed anses motsägelsefullt att Livsmedelsverket och Socialstyrelsen står bakom WHO:s 
rekommendation om helamning i 6 månader. Enligt WHO (2018) innehåller bröstmjölken all 
näring och näringsämnen barnet behöver första månaderna, därmed kan det tyckas att 
WHO:s rekommendation om helamning bör uppmuntras och inte avbrytas i förtid för 
introduktion av smakportioner om både mamma och barn trivs med amningen. 

6.2 Metoddiskussion 
Valet av mixad design grundades i att vilja kartlägga erfarenheter och inställningar hos ett 
stort antal kvinnor som fött barn inom senaste 5 åren. Enkäter är fördelaktigt när 
information från flertal människor ska insamlas under tidsbegränsad period (Billhult, 
2017b). Urvalet till webbenkäten begränsades till mammor som var aktiva på sociala medier. 
Detta för att lättast nå ut till deltagare samt för att få aktuellt resultat. Urvalet begränsades 
inte till något specifikt län, ålder eller paritet, denna avsaknad av begränsning kan ha hjälpt 
författarna att samla in stort antal svar i relation till den korta tid enkäten fanns publicerad. 
Dock kan fråga om vilket län mammorna tillhör ha varit relevant att ställa för att kunna 
generalisera resultatet i hela Sverige. Resultatet representerar dock både först- och 
omföderskor i olika åldrar vilket stärker validiteten Billhult (2017c). 
 
Examensarbetet utfördes under tidsbegränsad period och författarna valde att använda 
webbenkät istället för pappersenkät vilket hade inneburit fördröjning med manuell 
inmatning av svar. En nackdel med webbenkät är att datorvana krävs för att deltaga (Billhult, 
2017c). Enkätfrågorna konstruerades med syftet i fokus och med hjälp av granskning av 
befintliga enkäter, litteratur samt stöd av handledare som är insatt i ämnet. En mindre 
pilotundersökning gjordes i enlighet med Eliasson (2016) för att öka reliabiliteten genom att 
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kontrollera frågornas tydlighet. Enligt Borglin (2017) stärker detta reliabiliteten och avser 
hur trovärdig mätningen blir. En svaghet gällande reliabiliteten kan vara att frågorna som 
utformades till enkäten inte tidigare var testade. Billhult (2017c) förklarar dock att fördelen 
med egenkonstruerad enkät stärker validiteten eftersom endast det som är avsett att mätas 
har mätts. Vidare förklarar Billhult (2017c) att det går att efterfråga exakt efter syftet, 
längden på enkäten går att påverka och det är möjligt att välja skalnivåer för enkäten vid 
egenkonstruerade frågor. Reliabiliteten kan hotas när skattningsfrågor används i enkät då 
risk finns att frågor tolkas olika av deltagare och resultatet kan bli missvisande (Trost,2014). 
Skattningsfrågor i kombination med resterande frågor ansågs relevant för att öka förståelsen 
för orsaker till varför kvinnor slutar helamma innan 6 månader och därmed stärka arbetet.  
 De svar som insamlades vid pilotundersökningen valdes att inkluderas eftersom de mindre 
korrigeringar som gjordes inte påverkade resultatet. 
 
För att nå ut till många deltagare publicerades webbenkäten på författarnas privata sociala 
medier, vilket visade sig vara ett effektivt sätt att samla in data på. Internet är framtidens sätt 
att samla in data på menar Ali och Skärsäter (2017). Författarna förväntade sig inte så många 
antal svar på kort tid, därav blev deltagarantalet högre än förväntat mål på 100 deltagare. 
Enkäten var publicerad i 4 timmar och stängdes ned efter 160 svar. Enligt Billhult (2017c) 
stärker ett stort antal svar validiteten och reliabiliteten och resultatet blir mer tillförlitligt 
med högre svarsfrekvens. Dock kan svarsfrekvensen i detta fall vara svårbedömd eftersom 
urvalet skedde via sociala medier och författarna kan därmed inte veta hur många som såg 
enkäten men valde att inte besvara den. Att skapa generaliserbart resultat i kvantitativ 
forskning innebär att resultatet speglar hela den grupp som studerats vilket kräver tillräcklig 
mängd deltagare (Polit & Beck, 2017), vilket författarna anser. Författarna valde att avsluta 
enkäten vid ovan nämnda svarsfrekvens för att kunna hantera svar som inkommit på ett bra 
sätt relaterat till den begränsade tidsperioden. Webbenkäten var mobilanpassad och tog 
ungefär 10 minuter att fylla i vilket medförde att den gick enkelt och relativt snabbt att svara 
på när deltagaren önskade. I enkäten fanns ett internt bortfall på totalt 7 frågor av 
sammanlagt 22 deltagare (14%). Enligt Billhult (2017c) anses bortfallet rimligt och 
svarsfrekvensen har presenterats i varje enskild fråga där det finns internt bortfall. Bortfallet 
kan bero på att den enskilda individen inte ville svara på frågan. Den fråga med mest bortfall 
på var frågan om hur länge mamman delammade. Totalt var det 13 deltagare (8%) som inte 
svarade på denna fråga. Detta kan troligtvis förklaras genom att dessa deltagare inte 
delammade eller fortfarande ammar och saknade det som svarsalternativ. 
 
Bakgrundsfrågorna gav övergripande beskrivning av deltagarna som besvarat enkäten och 
enligt tidigare forskning kan bakgrundsfaktorer påverka amning (Redshaw & Henderson, 
2010). Dessa faktorer kan orsaka olika hinder som kan medföra att vissa mammor har ett 



 33 

ökat behov av stöd vid amning. Frågan gällande deltagarens yrke valdes att borträknas från 
resultatet då deltagaren själv kunde skriva vad hon arbetade med vilket resulterade i många 
svar som författarna i slutänden ansåg irrelevant för syftet och resultatet. 
 
Webbprogrammet som användes för att konstruera enkäten gav möjlighet att exportera 
materialet till Excelfil vilket underlättade vid dataanalys och konstruktion av diagram. Detta 
minskar även risken för felinmatning av data. Deskriptiv analys användes för att beskriva 
resultatet från de kvantitativa svaren och dessa presenterades i procent, diagram och tabeller 
(Trost, 2014).  
 
Det kvalitativa resultatet berikade arbetet med erfarenheter gällande vilket stöd mammor 
önskat under amningsperioden vilket stärkte det kvantitativa resultatet som redogör att en 
del mammor saknar amningsstöd och amningsinformation genom hela vårdkedjan. Det 
kvalitativa resultatet kompletterar det kvantitativa då det gav utförliga beskrivningar av 
erfarenheter gällande vilket stöd mammor önskat medan det kvantitativa resultatet 
rapporterar hur många som generellt inte fått stöd.  Enligt Borglin (2017) är resultatet i 
mixad metod heltäckande och respektive metods svagheter begränsas genom att styrkor 
kombineras. 
 
Den avslutande öppna frågan i enkäten besvarades av 54 deltagare och gav mer data än 
förväntat. Det kan antas att mammorna hade behov av att förklara sina erfarenheter med 
egna ord då ämnet väcker känslor. En svaghet är att det öppna svarsalternativet har fyllts i av 
ungefär en tredjedel av deltagarna, detta kan eventuellt kopplas till ovilja eller oförmåga att 
uttrycka sig i skrift (Polit & Beck, 2017). Då inte alla deltagare har svarat på den öppna frågan 
minskar överförbarheten till andra kontext (Mårtensson & Fridlund, 2017). Den öppna 
frågan analyserades med kvalitativ innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman (2014). 
Frågans formulering gav möjlighet till två svar och vid analysering av svaren om vilket stöd 
mammorna fått under amningsperioden, ansågs svaren irrelevanta för syftet och valdes att 
exkluderas. Trovärdigheten stärks av användandet av deduktiv innehållsanalys samt av hög 
svarsfrekvens (a.a). Innehållsanalysen blev omfattande och fördjupade det kvantitativa 
resultatet vilket medförde att författarna valde att använda sig av både kvantitativ och 
kvalitativ metod och därmed trianguleringsdesign inom mixad metod för att öka förståelsen 
av resultatet. Enligt Borglin (2017) kan användandet av mixad metod framväxa under 
arbetets gång vilket det gjorde i detta arbete. Fördelen med mixad metod är att numeriskdata 
och textdata representeras och ger övergripande slutsats (Polit & Beck, 2017). Ytterligare 
fördelen med mixad metod är att den förstärker trovärdigheten i resultatet då de öppna 
frågornas svar stärker upp de slutna frågornas resultat (Borglin, 2017). Eftersom författarna 
reflekterat över det kvalitativa resultatet med förförståelsen i tanken stärks tillförlitligheten 
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och pålitligheten. Genom arbetets gång har handledare kontinuerligt granskat arbetet vilket 
ökar bekräftelsebarheten enligt Mårtensson och Fridlund (2017). Enligt Billhult (2017b) kan 
egna erfarenheter och yrkesverksamhet påverka förförståelsen samt tolkningen av insamling 
av data. Båda författarna till arbetet har förförståelse som skapats under 
barnmorskeutbildningen och har erfarenhet av att arbeta som sjuksköterskor. När svaren 
analyserats har neutral hållning intagits i största möjliga mån.  

6.3 Etikdiskussion 
Författarna har tagit hänsyn till 4 etiska principer som ställs inom forskning i Sverige enligt 
Vetenskapsrådet (2002). Huvudkrav som beaktats för att skydda deltagarna är; 
Informationskravet, Samtyckeskravet, Konfidentialitetskravet och Nyttjandekravet.  
 
En webbenkät kan besvaras av vem som helst och författarna kan inte försäkra sig om vem 
som svarat på enkäten. Möjligheten finns att deltagarna inte var mammor som fött barn. 
Dock har frågorna utformats på ett sätt att det inte bör finnas intresse för andra än berörda 
att besvara den. Enkäten inleddes med informationsbrev där arbetets syfte framkom, det 
presenterades att enkäten var anonym och att samtycke lämnades genom att besvara den. 
Författarna visste ej vem den enskilde deltagaren var vilket kan ses som styrka men också 
nackdel då det inte finns möjlighet att få kompletterande svar i efterhand. För att deltagarna 
skulle ha möjlighet att ta kontakt vid eventuella frågor fanns kontaktinformation till 
författarna och handledare. Amning kan vara ett känsligt ämne och om känslor skulle väckas 
hos deltagare kunde kontakt tas för vidare hänvisning. Ingen deltagare kontaktade 
författarna eller handledare under arbetets gång.  
 
Enkäterna har förvarats i dator där lösenord krävts för åtkomst.  
 
Att förstå det svenska språket var ett inklusionskriterie, detta kan ses som etiskt dilemma 
eftersom erfarenheter från icke svensktalande inte presenteras i resultatet. Bristande 
kommunikation kan eventuellt medföra hinder vilket kan göra att icke svensktalandes 
erfarenheter skiljer sig åt. På grund av tidsbegränsad period valdes enkäten att inte 
översättas till andra språk. För att åskådliggöra positiva och negativa erfarenheter var 
författarnas avsikt att erhålla ärliga svar i största möjliga mån. 
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7 SLUTSATSER 

Den viktigaste orsaken till att kvinnor slutar helamma innan 6 månader kan vara brist på 
individualiserad amningsinformation och spontant stöd av barnmorska. Det framkommer att 
ungefär 30% av alla mammor inte fått tillräcklig information eller stöd på mödravård, 
förlossning och BB. Omföderskor ammar i högre utsträckning >6 månader jämfört med 
förstföderskor trots att de inte erbjuds amningsstöd i samma utsträckning. Stödet från 
barnmorskor ska vara spontant och amningsinformationen ska vara realistisk snarare än 
idealisk. Barnmorskor använder sig av hands-on teknik för att stötta mammor vid amning 
vilket kan påverka mammors värdighet och ha negativ inverkan på amning. Partnern är det 
viktigaste stödet under amningsperioden och barnmorskan ska involvera partner i 
amningsinformation från mödravård till barnvårdshälsovård. Mammor önskar att 
barnhälsovården ska utbildas i amning och samarbeta med amningskunnig personal.  

7.1 Kliniska implikationer 
Vårdpersonal behöver arbeta individanpassat i amningsstödet och amningsinformationen. 
Det behövs mer amningsfokuserad personal på BB och amningsmottagningar för att kunna 
ge kvinnor det stödet de behöver. Samhället, vården och den enskilda kvinnan har ansvar för 
att åtgärda och reformera kvinnans potential till att helamma i 6 månader. Examensarbetet 
kan användas i klinisk praxis från tidig mödravård till barnhälsovården för att upplysa 
vårdpersonal om orsaker till varför kvinnor slutar helamma innan 6 månader. Samt ge 
tänkbara åtgärder för hur vårdpersonal ska arbeta för att motverka den negativa 
amningstrenden.  

7.2 Förslag på framtida forskning 
Majoriteten av mammorna har haft farmakologisk smärtlindring under förlossningen vilket 
tycks påverka amningsutfallet och förslag finns att studera sambanden ytterligare. 
Amningsinformation på mödravården till både förstföderskor och omföderskor behöver 
förbättras och därav behöver detta studeras vidare. Behövs anpassade föräldraförberedande 
utbildningar för förstföderskor och omföderskor? Arbetar BHV enligt WHO:s 10 steg som 
främjar amning?  
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Att utforska sambanden 
mellan amningens 
varaktighet, mammans 
personlighet, mammans 
attityd och erfarenheter av 
amning.  

Metod: Kvalitativ 
Urval: n=602 mammor med 
barn i åldern 6 - 12 månader.  
Datainsamling: Frågeformulär 
med  
Analys: Undersökande 
faktoranalys 
Design: Undersökande 
tvärsnittsstudie 

• Mammor med extrovert personlighet och 
känslomässigt stabila var mer benägna att initiera 
amma och fortsätta amma över längre tid. 
 

• Introverta mammor med ångestproblematik hindrades 
att söka amningsstöd och dessa mammor fick större 
svårigheter med amningen.  

 
• Att förstå att amningen påverkas av mammans 

personlighet kan vara ett användbart verktyg för att ge 
mammor det stödet som de behöver.  



 

 

Borra, C., Iacovou, M, Sevilla, A. 
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Postpartum Depression: The Importance 
of Understanding Women’s Intentions  
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Att identifiera den kausala 
effekten av amning på 
postpartum depression 
 

Metod: Kvantitativ 
Urval: 14 541 kvinnor 
Datainsamling: Data från en 
brittisk undersökning, Avon 
Longitudinal Study of Parents 
and Children 
Analys: Multivariata linjära och 
logistiska regressioner 

• Effekten av hur amning påverkade mammornas 
mående berodde på hur deras psykiska hälsa var under 
graviditeten samt deras inställning till att amma eller 
inte.  

 
• Amning minskade risken att få postpartum depression 

på de mammorna som inte hade symtom av 
depression före barnets födsel men ökade risken för 
postpartumdepression om mammorna inte hade tänkt 
att amma.  

 
• Stöd av vårdpersonal kan öka antalet som ammar och 

förlänga amningstiden och förbättra den psykiska 
hälsan hos nyblivna mammor.  

Bonia, K., Twells, L., Halfyard, B., Ludlow, 
V., Newhook, L. A & Murphy-Goodridge, J 
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associated with mothers´decisions to 
formula – feed their infants in 
Newfoundland and Labrador 
 
BMC Public Health (2013) 
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Att undersöka enskilda 
faktorer som formade 
mammors beslut att ge 
bröstmjölksersättning till sina 
barn. 

Metod: Kvalitativ 
Urval: n=19 mammor som ger 
sina barn bröstmjölksersättning 
Datainsamling: Semi- 
strukturerade intervjuer, 
fokusgrupper 
Analys: Tematisk 
innehållsanalys 

 
• Mammor trodde att amning skulle göra dem 

oattraktiva och förändra deras kroppar.  
 

• De upplevde klara fördelar med bröstmjölksersättning i 
form av att barnen blev nöjdare, mättare och sov 
bättre. 

 
•  Det finns otillräcklig information om bristande stöd vid 

eventuell amningsproblematik och det kändes lättare 
för mammorna att ge ersättning för att slippa obehag.  
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Gallagher, L., Rubertsson, C., Thomson, 
B. & Lewis, L. 

Australian, Irish and Swedish women’s 
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Att undersöka kvinnors 
uppfattningar om vad som 
fick dem att fortsätta amma i 
6 månader. 
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Urval: n= 64 irländska mammor, 
n=153 australienska mammor, 
n= 139 svenska mammor. 
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• Stöd från hälso- och sjukvårdspersonal samt 

målmedvetenhet från mammor var viktigt för att 
främja amningen. 
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Att utforska föräldrarnas 
upplevelser att anpassa sig till 
föräldrarollen under de första 
6 veckorna efter 
förlossningen.  
 
Det andra målet var att 
utforska hur föräldrar sökte 
stöd och information under 
den tidiga 
postpartumperioden och vad 
som hindrade denna process. 

Metod: Kvalitativ 
Urval: 33= mammor och pappor 
Datainsamling: Intervjuer, 
fokusgrupper 
Analys: Iterativ tematisk analys 

• Föräldrar behöver omfattande utbildning och stöd 
under den tidiga postpartum-perioden. 
 

• Det finns otrygghet i det tidiga föräldraskapet där 
föräldrarna själva behöver söka information för att 
känna sig lugnare.  

 
• Mängden information som föräldrarna hittade 

upplevdes överväldigande och det upplevdes svårt att 
veta vilken information som var tillförlitlig.  

 
• Nyblivna föräldrar behöver veta om de gör rätt och var 
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frisättningen av oxytocin och 
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amning under andra dygnet 
postpartum hos mammor 
som fått oxytoinstimulering 
som värkstimulerande eller 
intramuskulärt för att 
förhindra blödning efter 
födsel, och/eller de som fått 
epidural, samt hos de som 
inte fått någon av 
ovannämnda interventioner. 

Metod: Deskriptiv jämförande 
studie 
Urval: n=61 kvinnor som fått 
oxytocin, epidural antingen med 
eller utan oxytocinstimulering 
och kvinnor som inte fått några 
av dessa interventioner. 
Datainsamling:  
Analys: Blodprover, 
hormonnivåerna analyserades 
genom enzymimmunanalys. 

• Alla mammor uppvisade pulserande oxytocinmönster 
de första 10 minuterna av amningen. De som fått 
epidural med oxytocininfusion under förlossningen 
hade det lägsta kroppsegna oxytocinnivåerna. Ju mer 
oxytocindropp de fått under förlossningen, desto lägre 
var deras kroppsegna oxytocin under amning andra 
dagen postpartum. Hos de som fått oxytocinstimulering 
och epidural sågs en ökning av prolaktin 10 minuter 
efter påbörjad amning. 



 

 

Karimi, Khadivzadhe & Bagheri 

Effect of immediate and continuous 
mother–infant skin-to-skin contact on 
breastfeeding self-efficacy of 
primiparous women: 
A randomised control trial  

Woman and birth (2013) 

Iran 

Att utvärdera effekten av 
omedelbar hud- mot hud - 
kontakt på förstfödande 
mamma och barn och hur det 
påverkar mammans tilltro till 
sig själv gällande amning.  

Metod: Kvantitativ  
Urval: n=-114 iranska kvinnor 
mellan 18 - 34 år  
Datainsamling: Frågeformulär 
Design: Randomiserad 
kontrollstudie 
Analys: Deskriptiv statistik 

• Omedelbar hud-mot hudkontakt är en enkel metod 
som ger mammor en högre tilltro till den egna 
förmågan när det gäller amning och en högre tilltro till 
den egna förmågan bidrar till en längre amningstid 

 

Lamontagne, C., Hamelin, AM. & St-
Pierre, M.  
  
The breastfeeding experience of women 
with major difficulties who use the 
services of a breastfeeding clinic: a 
descriptive study. 
  
Journal of human lactation, (2009) 
  
Kanada 

Att bedöma effekterna av 
amningsklinikens Québec City 
påverkan på amningens 
varighet och tillfredställelse 
bland kvinnor som har 
amningssvårigheter i 
jämförelse med kvinnor som 
inte fick hjälp av kliniken. 

Metod: Kvantitativa och 
kvalitativa metoder 
Urval: n=86 kvinnor 
Datainsamling: 
Semistrukturerade intervjuer 
och enkäter via telefon 
Analys: Deskriptiv analys 
Och innehållsanalys 
Design: Observationsstudie 
med jämförelsegrupp 

• Kvinnor som fick hjälp via amningsklinik har en högre 
sannolikhet att amma i minst 6 månader. 
 

• Kvinnor som fick hjälp har också en högre sannolikhet 
att vara nöjda med sin amningsupplevelse. 

  

Leeming, D., Williamson, I., Johnson, S & 
Lyttle, S. 

 
Making use of expertise: a qualitative 

analysis of the experience 
of breastfeeding support 
for first-time mothers.  

 
Maternal and child nutrition, (2015)  
 
England 

Att undersöka hur ammande 
kvinnor upplever relationen 
till de som ger dom 
amningsstöd. 

Metod: Kvalitativ 
Urval: 22 ammande 
förstföderskor 
Datainsamling: Intervjuer och 
ljuddagböcker 
Analys: Tematisk analys 

• Mödrar känner sig ibland tvingade att anpassa sig 
till vetenskaplig evidens och amningsexpertis. 

• Vårdpersonals blickar kunde upplevas som 
förminskande.  

• Att söka kontakt med amningsexperter kan vara 
både stärkande och förminskande.  
 



 

 

 
 

Leng, R., Shorey, S., Yin, S L K, Chan, C P 
P., He, H-G.  
 
Father´s Involvment in Their 
Wive´s/Partner´s Breastfeeding: A 
Descriptive Correlational Study.  
 
Journal of Human lactation (2019).  
 
Singapore 

Att undersöka faktorer som 
påverkar pappor i deras 
engagemang i partners 
amning. 

 

Metod: Kvantitativ 
Urval: n=151 pappor 
Datainsamling: Frågeformulär 
Analys: Med SPSS 
Design: Beskrivande 
korrelationsdesign i tvärsnitt 
 

• Med kunskap om de faktorer som påverkar fädernas 
engagemang i deras partners amning, kan 
sjukvårdspersonal genomföra interventioner som riktar 
sig till och möter fädernas behov. 
 

Faktorer som påverkar fäders engagemang i deras partners 
amning:  
• Acceptans av familjemedlemmar och vänner, kvinnliga 

släktingar påverkar pappors möjlighet till delaktighet. 
• Kunskap om amning: det är viktigt att engagera pappor 

i perinatal amningsutbildning. 
• Upplevt beteende för att vara engagerad 
• Äktenskapliga relationer förbättrar pappors delaktighet 

i amning. 
• Förbättringar av kunskap och attityder två veckor efter 

födseln: pappor behöver stöd postnatalt för att utöka 
sin kunskap om amning.  

Magnusson, M., Lagerberg, D, & Wallby, 
T. 
 
No widening socioeconomic gap within a 
general decline in Swedish 
breastfeeding.  
Child. Care Health & development,  
(2016) 
 
Sverige 

Att studera eventuella 
socioekonomiska skillnader i 
den nedåtgående 
amningstrenden över tid.  

Metod: Kvantitativ 
Urval: n=51 415 barn  
Datainsamling: Insamling från 
ett statistiskt register  
Analys: Logistiska 
regressionsmodeller 
Design: Longitudinell studie  

• Olika socioekonomiska förhållanden kan ge skillnader i 
amningsfrekvens.  

• Amningsstatistiken sjunker i alla samhällsklasser och 
alla grupper behöver ha stöd för att vända den negativa 
amningstrenden.  



 

 

Palmér, L., Carlsson, G., Mollberg, M., & 
Nyström, M.  
 
Breastfeeding: An existential challenge- 
women´s lived experiences of initating 
breastfeeding within the context of early 
home discharge in Sweden.  
 
International Journal of Qualitative 
Studies on Health an Well- being, (2010) 
 
Sverige 

Att beskriva kvinnors 
erfarenheter av initiering av 
amning vid tidig hemgång.  

Metod: Kvalitativ  
Urval: n=8 kvinnor 
Datainsamling: Intervjuer med 
fenomenologisk filosofi.  
Analys: Fenomenologisk filosofi 

 

• Trots goda förutsättningar kan amningen innefatta 
både fysiska och existentiella problem.  
 

• Amningen är ett samspel mellan mor och barn.  
 
• Vårdpersonalen är betydelsefull i sitt sätt att bemöta 

mamman på ett ödmjukt sätt och för att få henne att 
tro på sin egen förmåga.  

Palmér, L., Carlsson, G., Mollberg, M., & 
Nyström, M. 
  
Severe breastfeeding difficulties: 
Existential lostness as a mother— 
Women's lived experiences of initiating 
breastfeeding under severe difficulties. 
  
International journal of qualitative 
studies on health and well- being, (2012) 
  
Sverige 

Att beskriva kvinnors 
erfarenheter av att påbörja 
amning vid allvarliga 
svårigheter 

Metod: Kvalitativ  
Urval: n= 8 kvinnor 
Datainsamling: Intervjuer 
Analys: Reflekterande 
fenomenologi  

• Den väsentliga innebörden av att påbörja amning under 
allvarliga svårigheter beskrivs som att förlora sig själv 
som mamma i ständig kamp och det är svårt att hitta 
sin väg in i moderskapet.  

 
• Mammor med allvarliga initiala amningssvårigheter är 

ensamma och utsatta som ett resultat av deras lidande. 
De finns behov av att lyfta fram existentiella frågor 
gällande att initiera amning och prioritera en 
omtänksam vårdrelation för att stödja mamman i 
välbefinnandet och hjälpa henne hitta sin väg in i 
moderskapet oavsett om hon ammar eller inte.  



 

 

Redshaw, M., & Henderson, J. 
 
Midwifery factors associated with 
succesful breastfeeding. 
 
Child: care, health and development 
(2010) 
 
Storbritannien 

Att beskriva vilka faktorer 
som associeras med fortsatt 
amning 

Metod: Kvantitativ 
Urval: n=4800 nyblivna 
mammor 
Datainsamling: Frågeformulär 
Analys: Univariata analyser 

• Under de första 3 månaderna med amning fanns flera 
viktiga faktorer för fortsatt amning: 

• Individanpassad information 
• Praktisk hjälp 
• Uppmuntran och aktivt stöd från barnmorskan  

 
• Tidig hemgång från BB är en faktor som försvårade 

amningen.  

Redshaw, M., & Henderson, J. 
  
Learning the hard way: Expectations and 
experiences of infant feeding support  
  
Birth: Issues in prenatal care (2012) 
  
England 

Att få en bättre förståelse för 
vad som behövs under de 
första dagarna postpartum 
för att göra det möjligt för 
kvinnor att initiera och 
fortsätta amma sina barn. 

Metod: Kvalitativ och 
kvantitativ 
Urval: n=2966 kvinnor 
Datainsamling: Frågeformulär.   
Analys: Innehållsanalys och 
deskriptiv data 

• Många kvinnor som lyckades med amning ansåg 
att de hade lärt sig den hårda vägen. De som inte 
lyckades med amningen ansåg att de upplevdes 
som dåliga mammor och på något sätt misslyckats 
med den viktigaste uppgiften i sitt tidiga 
moderskap. Vårdpersonalens attityder påverkade 
kvinnorna. 
 

• Kvinnor vill ha realistisk amningsinformation under 
graviditet snarare än idealisk.  

 
• Barnmorskor behöver fortlöpande utbildning inom 

amning för att kunna stödja kvinnorna på bästa 
sätt i amning.  

Ross-Cowdery, M., Lewis, C., M, Papic., 
Corbelli, J., & Schwarz, E. B 
 
Counseling about the maternal health 
benefits of breastfeeding and 
mothers´intentions to breastfeed. 
 
Maternal and child health Journal (2017).  
 
USA 

Att utvärdera effekterna av 
rådgivning gällande 
amningens hälsoeffekter på 
gravida kvinnor 
 
 
 
 
 

Metod: Kvantitativ  
Urval: n=9 kvinnor 
Datainsamling: Korta intervjuer 
med påståenden 
Analys: Multivariabel logistisk 
regression 
 

• Information till gravida kvinnor om amningens 
hälsoeffekterkan öka avsikten att amma. 
 

• Det är viktigt att vårdgivare ger familjer 
amningsinformation 
 

• Kort strukturerad rådgivning beträffande amningens 
effekter på mammors hälsa kan öka medvetenheten 
om mammornas medvetenhet om hälsofördelar med 
amning och stärka gravida kvinnors avsikter att amma. 

 



 

 

Schafer, E., Campo, S., Colaizy, T., 
Mulder, P., & Ashida, S.  
 
Influence of Experiences and Perceptions 
Related to Breastfeeding One´s First 
Child on Breastfeeding Initation of 
Second Child.  
 
Maternal and Child Health Journal, 
(2017) 
 
USA 

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

Metod: Kvantitativ  
Urval: n= 174 omföderskor 
Datainsamling: Enkäter 
Analys: Logistiska regressioner 
och deskriptiv statistik  

• De mammorna som med första barnet hade 
amningsproblematik ammade i mindre utsträckning än 
de som tidigare hade god amningserfarenhet.  
 

• Åtgärder behövs för att hjälpa mammor att initiera 
amning med nästa barn.  
 

• Viktigt med fokusering på det som fungerade bra första 
amningen och utifrån det hjälpa mamman med 
relevanta åtgärder.  

Sheehan, A., Schmied, V., & Braclay, L. 
  
Women’s experiences of infant feeding 
support in the first 6 weeks post-birth 
  
Maternal and Child Nutrition (2009) 
  
Australien 

Beskriva kvinnors 
förväntningar och upplevelser 
av vårdpersonals stöd vid 
matning av nyfödd de första 
sex veckorna efter 
förlossningen.  
  

Metod: Kvalitativ  
Urval: n=37 kvinnor 
Datainsamling: Intervjuer 
Analys: Grounded theory 
 

• Kvinnor upplevde att professionellt stöd av barnmorska 
har både negativ och positiv inverkan på mammornas 
förtroende till amning.  

 
• Barnmorskor som gav ett bra stöd ökade mammornas 

förtroende grad till amningen medan ett dåligt stöd 
ökar mammors osäkerhet och minskar förtroendet till 
amning vilket medför till upphörande av amning.   
 

• Olika komponenter i vårdpersonalens beteenden anses 
vara stödjande.  

• Det finns behov av att stödet är ödmjukt och 
individualiserat för att ge kvinnor förtroende i 
amningen.  

 



 

 

Schilling Larsen, J., & Kronborg, H. 

When breastfeeding is unsuccessful – 
mothers’ experiences after giving up 
breastfeeding  

Scandinavial Journal of Caring Sciences 
(2013) 

Danmark 

Att beskriva mammors 
upplevelser efter att de hade 
gett upp amning trots att de 
tänkte amma.  

Metod: Kvalitativ 
Urval: n=7 mammor 
Datainsamling: Intervjuer 
Analys: Meningskondensation 

• Mammor fattar beslut om hur de ska mata sitt barn 
relaterat till deras barns hälsa och välbefinnande. 
 

•  Mammors upplevelser visade att det var viktigt för 
mamman att täcka barnets grundläggande behov och 
möta barnet i en positiv interaktion.  

 
• Mammor som måste ge upp amning behöver särskilt 

stöd och från hälso-och sjukvårdspersonal. 

Vennemann, M.M., Bajanowski, T., 
Brinkmann, B., Jorch, G., Yuecesan, K., 
Sauerland, C., & Mitchell, E.A.  
 
Does breastfeeding reduce the risk of 
sudden infant death syndrome? 
 
Pediatrics, (2009) 
 
Tyskland 

Att undersöka samband 
mellan uppfödningssätt för 
spädbarn och plötslig 
spädbarnsdöd.  

Metod: Kvantitativ 
Urval: n=333 spädbarn som 
dött av plötslig spädbarnsdöd 
Datainsamling: Data från 
befintlig studie. 
Analys: Fallkontrollstudie 
 

• Helamning vid en månads ålder halverade risken för 
plötslig spädbarnsdöd.  
 

• Både helamning och delamning medför minskade risker 
för plötslig spädbarnsdöd.  

Wouki, K., Stuebe, A. M & Meltzer-Brody, 
S.  
 
Postpartum mental health and 
breastfeeding practices: An analysis 
using the 2010-2011 Pregnancy risk 
assessment monitoring system. 
 
Maternal and Child Health Journal (2017) 
 
USA  

Att undersöka sambandet 
mellan postpartum 
depressionssymtom och 
amning. 

Metod: Kvantitativ 
Urval: n= 74 429 mammor 
Datainsamling: Data från 
befintlig statistik gällande risker 
under graviditet 
Analys: Multivariabel logistisk 
regression  

• Viktigt att ge riktad amningsstöd till kvinnor med 
ångestsymtom efter förlossningen. 

 
• De kvinnorna som har ångestsymtom efter barnets 

födsel löper större risk att sluta amma.  
 
• Kvinnor som tidigt slutar amma löper större risk att 

utveckla ångestsymtom och kräver mentalt hälsostöd.  
 

 
  



 

 

BILAGA B; WEBBENKÄT 
Kartläggning om orsaker till att kvinnor slutar helamma 
 
Vi heter Felicia Koinberg och Sofia Rydberg och är studenter på Barnmorskeprogrammet vid 
Mälardalens högskola i Västerås. I utbildningen ingår ett självständigt arbete i form av en 
magisteruppsats. Det här är en inbjudan till att delta i kartläggning om orsaker till att kvinnor 
slutar helamma. 
 
Vi söker dig som fött barn senaste 5 åren och vår fråga till dig är om du vill delta med dina 
erfarenheter i detta arbete? Om du är omföderska (dvs att du fött fler än ett barn) utgå från din 
senaste upplevelse. 
 
Medverkan är helt frivillig och vill du inte vara med kan du bortse från detta brev. 
 
Syftet med arbetet är att finna orsaker till varför kvinnor slutar helamma innan barnet blivit 6 
månader. WHO har utformat en global strategi för uppfödning av spädbarn och små barn. 
Strategin beskriver att amning är fullt tillräckligt som enda föda för barn upp till 6 månaders 
ålder. Amningstrenden i Sverige går nedåt och enligt statistik helammar 13 procent av alla 
kvinnor i Sverige när barnet är 6 månader gammal. Defintionen av helamning innebär att 
barnet enbart får bröstmjölk samt eventuella vitaminer.  
 
Att delta i projektet skulle för din del innebära att du besvarar 55 frågor i medföljande 
webbenkät som tar dig cirka 10-15 minuter att besvara. Genom att skicka in dina svar 
samtycker du till att deltaga. Under tiden du svarar på frågorna går det bra att avbryta din 
medverkan. När du väl har skickat in dina svar går det ej att ta tillbaka din medverkan. 
Materialet kommer att analyseras , sammanställas och användas i magisteruppsatsen. 
Förhoppningsvis kommer just din medverkan kunna bidra till praktisk nytta i framtiden. 
 
Data behandlas anonymt vilket innebär att alla uppgifter och data kodas och förvaras så att 
ingen utomstående kan ta del av insamlade uppgifter. I det färdiga arbetet kommer inga 
uppgifter att kunna härledas till dig. 
 
Ytterligare upplysningar kan lämnas av oss eller vår handledare, Marianne Velandia, se 
nedan. 
 
Med vänliga hälsningar 
Sofia Rydberg, leg. sjuksköterska och barnmorskestuderande: Tel; 073 923 48 49, E-post; 
srg18005@student.mdh.se 
 
Felicia Koinberg, leg. sjuksköterska och barnmorskestuderande: Tel; 073 693 89 40, E-post; 
fkg18001@student.mdh.se 
 
Marianne Velandia, universitetslektion och leg. barnmorska: Tel; 021 10 73 65, E-post; 
marianne.velandia@mdh.se 
 
 



 

 

Bakgrundsinformation 

 
1. Hur gammal är du? 

 

 

 

2. Är du? 

o Gift 

o Sambo 

o Särbo 

o Ensamstående 

 

3. Vilken utbildningsnivå har du? 

o Grundskola 

o Gymnasie eller likvärdigt 

o Universitet eller högskola 

o Annat  

 

4. Vad har du för yrke? 

 

 

5. Hur bor du? 

o Stad  

o Landsbygd 

 

6. Vad är du? 

o Förstföderska 

o Omföderska 

 

7. Hur många barn har du? 

o 1 

o 2 

o 3 

 

 

 



 

 

o 4 

o 5 

o 6 eller fler 

 

8. Hur gammalt är ditt barn, som du fött senast. 

o Under 1 år 

o 1-2 år 

o 3-4 år 

o 5 år 

 

Tankar om amning under gravidtet 
9. Hade du tidigare amningserfarenhet? 

o Ja 

o Nej 

 

10. Om du svarade ja på ovanstående fråga, hur var din amningserfarenhet. 

Sämsta 

tänkbara 

0 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

Bästa 

tänkbara 

10 

 

 

11. Hur mycket tänkte du att du ville satsa på amning under graviditeten? 

Ingen 

satsning 

0 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

Stor 

satsning 

10 

 

 

12. Ville du amma ditt barn? 

o Ja 

o Nej 

 

13. Hur länge hade du tänkt amma ditt barn? 

o 0 mån 



 

 

o 1 mån 

o 2 mån 

o 3 mån 

o 4 mån 

o 5 mån 

o 6 mån eller mer 

 

14. Fick du information om amning av din barnmorska på mödravården? 

Stämmer 

inte alls 

0 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

Stämmer 

helt 
10 

 

15. Gick du på föräldra förberedande kurs? 

o Ja, på mödravård 

o Ja, privat instans 

o Nej, blev ej erbjuden 

o Nej, valde att inte medverka 

 

16. Hur var din partners intresse för amning? 

Litet 

intresse 

0 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

Stort 

intresse 

10 

 

17. Fanns det kvinnor i din närhet som valt att amma? 

o Ja 

o Nej 

o Kanske 

  



 

 

 

Din förlossning och BB-tid 
18. Hur upplevde du din förlossning? 

Sämsta 

tänkbara 

0 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

Bästa 

tänkbara 

10 

 

19. Vad använde du för typ av smärtlindring under förlossningen? Flera 

svarsalternativ möjliga. 

o Ingen 

o Lustgas 

o Ryggbedövning (epidural) 

o Annat  

 

20. Hur avslutades din förlossning? 

o Vaginalförlossning 

o Vaginalförlossning som avslutades med sugklocka 

o Planerat kejsarsnitt 

o Akut kejsarsnitt 

 

21. I vilken vecka föddes ditt barn? 

o Tidigare än v.37 

o v.37-42 

o Vet ej 

 

22. Fick ditt barn ligga hud-mot-hud efter förlossningen? 

o Ja 

o Nej 

o Vet ej 

 

23. Fick du information om fördelar med hud-mot hudkontakt efter barnets födelse? 

o Ja 

o Nej 

 



 

 

o Vet ej 

 

24. Ammade ditt barn i samband med förlossningen? 

o Ja 

o Nej 

o Vet ej 

25. Fick du information och amningsstöd av barnmorska på förlossningen? 

o Ja 

o Nej 

o Önskade ej stöd 

 

26. Om du svarade ja på ovanstående fråga, hur upplevde du stödet du fick på 

förlossningen? 

Mycket 

dåligt 
0 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

Mycket 

bra 

10 

 

27. Var du trygg med att amma ditt barn på BB? 

Inte alls 

trygg 

0 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

Väldigt 

trygg 

10 

 

28. Fick du information och amningsstöd av barnmorska på BB? 

o Ja 

o Nej 

o Kanske 

o Önskade ej stöd 

 

29. Om du svarade ja på ovanstående fråga, hur upplevde du stödet du fick på BB? 

Mycket 

dåligt 
0 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

Mycket 

bra 

10 

 



 

 

30. Om du svarade ja på någon av frågorna om stöd. Hur stöttade barnmorskan dig? 

Flera svarsalternativ möjliga. 

o Barnmorskan hjälpte till att korrigera barnets läge vid bröstet 

o Barnmorskan gjorde amningsobservation 

o Barnmorskan hjälpte till så att barnet fick rätt tag om bröstet 

o Barnmorskan visade med lösbröst och docka 

o Barnmorskan fanns tillgänglig för frågor 

o Barnmorskan hjälpte handgripligen till att föra bröstet till barnets mun (hands-

on) 

o Fick information om barnets amningssignaler 

o Min partner fick stöd för att kunna stötta mig vid amning 

o Annat  

 

31. Om du svarade ja på någon av ovanstående frågor om stöd, fick du det stöd du 

önskade/behövde? 

Stämmer 

inte alls 

0 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

Stämmer 

helt 
10 

 

32. Fick ditt barn bröstmjölksersättning under vårdtiden på BB? 

o Ja, på grund av medicinska skäl 

o Ja, enligt min önskan 

o Annan orsak 

o Nej 

 

33. Hur länge stannade du på BB? 

o Mindre än 1 dygn 

o 1 dygn 

o 2 dygn 

o 3 dygn 

o 3 dygn eller längre 

  

 



 

 

 

Amningsperioden 
34. Var du trygg med att amma ditt barn hemma? 

Stämmer 

inte alls 

0 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

Stämmer 

helt 
10 

 

35. Hur länge helammade du ditt barn? 

o 0 mån 

o 1 mån 

o 2 mån 

o 3 mån 

o 4 mån 

o 5 mån 

o 6 mån eller mer 

 

36. Hur länge delammade du ditt barn? 

o 0-3 mån 

o 4-7 mån 

o 8-11 mån 

o 12 mån eller mer 

 

37. Visste du var du kunde vända dig för amningsstöd? 

o Ja 

o Nej 

 

38. Hade du haft behov av mer information/stöd av barnmorska eller vårdpersonal 

för att amma ditt barn längre period? 

Stämmer 

inte alls 

0 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

Stämmer 

helt 
10 

 
  



 

 

 
39. Vem gav dig stöd under amningsperioden? Flera svarsalternativ möjliga. 

o Partner 

o Närstående 

o Barnmorska 

o BVC-sköterska 

o Fick inget stöd 

o Annat  

  

40. Hade du önskat stöd hemma gällande amningen? Till exempel hembesök av 

barnmorska eller BVC-sköterska. 

o Jag fick hembesök 

o Ja, jag hade önskat hembesök 

o Nej, jag önskade inget hembesök 

o Kanske 

 

41. Hur mycket ville du satsa på amningen efter barnets födelse? 

Ingen 

satsning 

0 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

Stor 

satsning 

10 

 

42. Var amningen som du förväntat dig? 

o Amningen var lättare än förväntat 

o Amningen var som förväntat 

o Amningen var svårare än förväntat 

o Hade inga förväntningar 

 

43. Om du slutade helamma innan 6 månader, vad var orsaken? Flera 

svarsalternativ möjliga. 

o Jag ville ge ersättning 

o Bröstkomplikation 

o Såriga bröstvårtor 

o Barnet fick inte rätt tag om bröstet 

o Psykisk ohälsa 

 



 

 

o Medicinska skäl 

o Amningen gjorde mig stressad 

o Amningen tog för mycket tid 

o Upplevde att jag ej hade tillräckligt med mjölk 

o Barnet gick ej upp i vikt 

o Började med barnmat 

o Partner önsade vara delaktig i matning (ersättning) 

o Ammade längre än 6 mån 

o Annat  

 

44. Om du får barn igen, önskar du satsa på att amma? 

Stämmer 

inte alls 

0 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

Stämmer 

helt 
10 

 

Påståenden om amning 

Påstående Stämmer 

helt 

Stämmer 

inte alls 

45.  För att främja barnets anknytning till pappa/partner 

är det bra om hen matar med nappflaska.  

  

46. Bröstmjölk och ersättning är lika bra.  
  

47. Om man ger barnet ersättning på kvällen så sover den 

bättre på natten.  

  

48.  Bröstmjölken är tunnare på kvällen och gör barnet 

inte lika mätt. 

  

49. Återhämtningen efter förlossningen går snabbare om 

man slutar amma och börjar träna. 

  

 



 

 

50. Det är bra att amma på natten för att stimulera 

mjölkmängden.  

  

51. Bröstmjölken är tillräcklig och den bästa näringen för 

barnet i 6 månader. 

  

52.  Det är olämpligt att amma på café eller restaurang.  
  

53. Amning har hälsofördelar både för mamma och barn.  
  

54.  Bröstmjölken ändras över tid och anpassar sig till 

barnets individuella behov.  

  

 

55. Avslutande fråga; Om du vill tillägga något om vilket stöd du fått eller önskat 

under din amningsperiod beskriv det kortfattat här. 

 
  

 



 

 

BILAGA C; 10 STEG SOM FRÄMJAR AMNING 

 

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

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

3. Informera blivande föräldrar om fördelar med amning och hur den kommer igång och upprätthålls. 

4. Låta barnet så snart som möjligt efter förlossningen ligga hud-mot hud hos mamma under en till två timmar. Se 

till att barnet har fria luftvägar och mår bra. Uppmuntra föräldrarna att lägga märke till barnet är redo att 

ammas och erbjuda hjälp vid behov. 

5. Visa hur de kan amma och hålla igång mjölkproduktionen, även om de måste vara åtskilda från sina barn. 

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

7. Samvård dygnet runt, det vill säga att föräldrar och barn får vara tillsammans. 

8. Uppmuntra mamma att amma på barnets signaler. 

9. Informera om att de vid amningsproblem undviker att ge barnet sug- och dinapp de första en till två 

levnadsveckorna för att underlätta amningsstart. 

10. Uppmuntra bildandet av amningsstödgrupper. Informera föräldrar när de skrivs ut från sjukhuset om 

möjligheten att få stöd och hjälp vid amningsmottagning och BVC. 


